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«Υποτιμήσαμε τη δύναμη του εθνικισμού...»
Ρ. Μακναμάρα1

Η παραπάνω αναδρομική αυτοκριτική του Υπουργού

Αμυνας των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ, αναφέ-

ρεται ως μία από τις κυριότερες αιτίες, για την ήττα

των ΗΠΑ στον πόλεμο αυτόν, όπου τραυματίστηκε

βαριά το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,

σκοτώθηκαν και σακατεύτηκαν εκα-

τοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί και

εκατομμύρια Βιετναμέζοι, με συνο-

λικό κόστος που υπολογίζεται κοντά

στο 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια

και με 3,6 εκατομμύρια νεκρούς εκα-

τέρωθεν! Κι όλα αυτά υποτίθεται για

να εξάγουν οι Αμερικανοί τις

«αξίες» τους περί δημοκρατίας και

ελευθερίας! (Όπως τουλάχιστον

αυτοί τις αντιλαμβάνονται και τις προβάλλουν). 

«Υποτιμήσαμε τη δύναμη του εθνικισμού να κινη-
τοποιεί ένα λαό, ώστε να πολεμά και να πεθαίνει
για τις πεποιθήσεις και τις αξίες του». Και να νι-

κάει, να προσθέσουμε εμείς.

Το παραπάνω απόσπασμα των αναμνήσεων του

Ρόμπερτ Μακναμάρα, που αναφέρεται στο βιβλίο

του, In Retrospect (Ανασκόπηση) με τον υπότιτλο.

«Η τραγωδία (ομολογία) και τα μαθήματα (το όφε-

λος) του Βιετνάμ», το παραθέτει στο δέυτερο μέρος

του βιβλίου του, «Η Διάσπαση των Εθνών»2, ο θεω-

ρητικός της παγκοσμιοποίησης της ασυδοσίας του

κεφαλαίου, της ΔΙΑΛΥΣΗΣ των Εθνών και της μεθο-

δευμένης ομογενοποίησης των λαών, ο διακεκριμέ-

νος διπλωμάτης και Γενικός Διευθυντής του

Γραφείου Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικο-Στρα-

τιωτικών υποθέσεων της Κομισιόν, της Ε.Ε. (R.

Cooper).

Εχουμε λοιπόν εδώ δύο διαπρεπείς διπλωμάτες –

τον Αμερικανό MacNamara, που ομολογεί την τρα-

γωδία του πολέμου του Βιετνάμ και αντλεί μαθή-

ματα απ’ αυτόν και                     Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ε.Ε. & παγκοσμιοποίηση

η Διάλυση των Εθνών
και “Έθνη” - Επιχειρήσεις!

Ο Πολιτισμός, ο Δήμος 3Β 

και η “Αποκεντρωμένη”
Σελίδα 15

Χαμένα έσοδα διεκδικεί 
ο Δήμος Κρωπίας

από την ΚΕΔ
Σελίδα 10

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στην

πηγή, στα Πηγαδάκια Βούλας
Σελίδα 6

Ευχαριστήριο στο Τζάνειο
Σελίδα 7

Επιστημονική Γνώση και

“Λαϊκό Πανεπιστήμιο”
Σελίδα 8

«Τα µεγαλύτερα ψέµατα
λέγονται ύστερα από το
κυνήγι, κατά τη 
διάρκεια πολέµου και
πριν τις Εκλογές».

κοίτα σελίδα 14

Λύση στην αποχέτευση Αγίας Μαρίνας 
Κορωπίου και Δήμου Σαρωνικού

Στο προσκήνιο
η λύση για το

μεγάλο 
πρόβλημα της
αποχέτευσης

παραλιακού
μετώπου 

από Βάρκιζα
και κάτω.

Σελίδα 7

Σελίδα 22
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συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

τον “Ευρωπαίο” Robert Cooper, που προσπαθεί να

«διορθώσει» τα παθήματα «ριζοσπαστικά», αντλών-

τας διδάγματα από τα μαθήματα που πήραν(;) οι Αμε-

ρικανοί.

Εξηγούμαι: Οι Αμερικανοί πήραν τα μαθήματα από

τον πόλεμο του Βιετνάμ, να μην υποτιμούν τη δύναμη

και τη συνεκτική, πολλαπλασιαστική ισχύ του έθνους,

και οι Ευρωπαίοι, μέσω της προπαγάνδας της Ε.Ε. και

πλειάδας επιστημόνων, “προοδευτικών” οργανώσεων

και “αγωνιστών”, με τον ενορχηστρωτή Ρ. Κούπερ, τη

μέθοδο αποδυνάμωσης της ισχύος των εθνών, όχι με

κοστοβόρα οπλική δύναμη καταστροφής, - με εξαί-

ρεση τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, τη Συρία... - αλλά με

την κατασυκοφάντηση και απομυθοποίηση του

Έθνους ως συνεκτικής αποτρεπτικής δύναμης των

λαών. (Αυτήν που αναγνωρίζει και ομολογεί ο McNa-

mara).

Πώς επιτυγχάνεται αυτό;
Με την απομυθοποίηση, κατασυκοφάντηση και δια-

στρέβλωση της έννοιας, «έθνος».

Για να απομυθοποιηθεί όμως μία έννοια, πρέπει πρω-

τίστως να...μυθοποιηθεί

Μια πραγματική υπόσταση, δηλαδή υπαρκτή οντό-

τητα, την μεταπλάθουμε σε πλασματική, φαντασιακή

και ακολούθως την απογυμνώνουμε από τα δήθεν

φαντασιακά στοιχεία της, διαστρεβλώνοντάς την και

κατασυκοφαντώντας την.

Εφαρμόζεται δηλαδή στο προκείμενο η γνωστή ρήση

του Θουκυδίδη, «καί τήν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνο-
μάτων ἐς τά ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει»3 (= και

την καθιερωμένη σημασία των λέξεων μετέβαλαν -

αλλοίωσαν, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους).

Το παράξενο, το επίτευγμα αν θέλετε, των εκφρα-

στών της νέας τάξης πραγμάτων – της «παγκοσμιο-

ποίησης», είναι ότι συνεπικουρείται από

«προοδευτικές» και «αριστερές» δυνάμεις. Αυτό δη-

λαδή που έλεγε ο Γάλλος Πρόεδρος Σαρλ Ντε Γκωλ:

«Η τραγωδία της εποχής μας είναι ότι η αριστερά
στρέφεται κατά του Έθνους και η δεξιά κατά του
κράτους». Το οδυνηρότερο είναι ότι αυτή η εκστρα-

τεία έχει εξασφαλίσει την θεωρητική κάλυψη μεγά-

λου μέρους του πνευματικού κόσμου!

Ο σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφος Ετιέν Μπαλιμπάρ

(Et.Balibar), στο βιβλίο συνεργασίας – φιλοσοφικού

διαλόγου με τον ομόλογό του Αμερικανό Κοινωνιο-

λόγο Εμμανουήλ Βαλερστάιν (Immanuel Wallerstein),

«Φυλή – Έθνος – Τάξη» σε εγνωσμένη, πιστεύω,

πλήρη σύγχυση των εννοιών «συναρθρώνει» το ρα-

τσισμό, και μάλιστα τον ναζιστικό με τον εθνικισμό,

για να ισχυριστεί, ότι «η επιχείρηση για την παγκό-
σμια κυριαρχία βρίσκεται μέσα στη λογική του εθνι-
κισμού»4.

Μα, ο οικουμενικός ρατσισμός, έχει πιο διαδεδομένο,

παραπλανητικό και γνωστό όνομα: παγκοσμιοποίηση,

για να συγχέεται με τον διεθνισμό και να παρασύρει

απερίσκεπτους αριστερούς.

Η «παγκόσμια κυριαρχία» με την παγκοσμιοποίηση

είναι η επιδίωξη του ιμπεριαλιστικού, ύστερου καπι-

ταλισμού. Επιδίωξη που καταλήγει εκεί που ο Μπα-

λιμπάρ ολοκληρώνει το πρώτο του κεφάλαιο,

«Οικουμενικός ρατσισμός», «η εποχή των εθνών –
επιχειρήσεων είναι ίσως μπροστά μας»5!

(Το «ίσως» είναι η διπλωματική επιστημονική «πι-

σινή»).

Ήδη αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν μεγα-

λύτερο προϋπολογισμό από πολλά κράτη, ενώ το

70% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται στις περιο-

χές των G3, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και την Ιαπω-

νία. Οι πολυεθνικές εταιρείες ελέγχουν σχεδόν τα

2/3 της παγκόσμιας οικονομίας6.

Εξάλλου είναι γνωστό και υπεύθυνα πιστοποιημένο

ότι 140 όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων ελέγχουν

το 80% της παγκόσμιας οικονομίας και «οι οποίοι με

διάφορους τρόπους, έμμεσα ή άμεσα ποδηγετούν και

τα πολιτικά υποκείμενα»7 (Ελπίζω όχι όλα).

Συμπερασματικά: Το έθνος και κάθε τι εθνικό τίθεται

υπό ιδεολογικό διωγμό. Διαστρεβλώνονται σαν έν-

νοιες και συκοφαντούνται, ταυτίζονται με διεστραμ-

μένες εκβλαστήσεις του έθνους, όπως ο

ιμπεριαλισμός, ο ναζιστικός ρατσισμός, σεξισμός(!)

και άλλοι εσμοί, ακριβώς για να παραμορφωθεί ο

εθνικισμός σε αποκρουστική έκφανση και να καταστεί

αποτρόπαιος, ώστε οι λαοί να τον αποβάλλουν, πα-

ροπλίζοντας οικειοθελώς και μετά βδελυγμίας την

αμυντική ισχύ τους!

Αυτήν ακριβώς την ισχύ που ομολογεί ο Μακναμάρα

για τον Βιετναμέζικο λαό και έχουν αναγνωρίσει όταν

τους βόλευε (Τσόρτσιλ κ.ά.) για τον ελληνικό λαό και

άλλους, βεβαίως.

Ο Αννίβας δεν είναι προ των πυλών πλέον. Είναι

εντός των τειχών, όπου έχει διεισδύσει ύπουλα κι ελ-

κυστικά ως σειρήνα, ενώ ημείς άδομεν, αντ’ αυτής...

Δεν είναι μακριά ο καιρός που θα ψάλλουμε ομαδικώς

τον «εθνικό» ύμνο των επιχειρήσεων που θα μας πο-

δηγετούν δίνοντάς μας ένα, αγνώστου συνθέσεως,

κομμάτι «ψωμί»!

―――――――
1. Ρόμπερτ Μακναμάρα (Υπουργός Αμυνας ΗΠΑ): In Retrospect

(Αναδρομή) The Tragedy and Lessons of Vietnam (Η τραγωδία και

τα μαθήματα του Βιετνάμ, - Times Books, 1995.

2. Ρόμπερτ Κούπερ: Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ,

2005

3. Θουκυδίδη: «ΙΣΤΟΡΙΑ», βιβλ. Γ, 82,4.

4. Balibar-Wallersteln: «ΦΥΛΗ – ΕΘΝΟΣ – ΤΑΞΗ», εκδ. «Πολίτης»,

κεφ. 3, σελ. 82.

5. Ως ανω, κεφ. 1, σελ. 46.

6. Περιοδ. Επιστήμη και Κοινωνία, εκδ. Κάτοπτρο, σελ. 324: Ρ. Hirst

– Gr. Thompson: Globalization in Question. The international econ-

omy and the possibilities of Governance. (Cambridge: Polity Press

1998, “1996”), sel. 227.

7. Λούκα Κατσέλη, συνέντευξη στην ΕΡΤ – «Δεύτερη ματιά»,

19/9/18.

Tα σχολεία της Βάρης πάνω στα ρέ-
ματα Σελ. 6

Ολοκληρώνονται τα έργα στην οδό
Μαρώτη στη Βάρη Σελ. 6

“H θέση μου για το αποχετευτικό”,
Σωτήρης Μεθενίτης, δήμαρχος Μαρκοπούλου Σελ. 7

“Αττα γεραίε”!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μεγάλο έργο ύδρευσης στην Αγ.
Μαρίνα Σελ. 10

Ε.Ε.Α., Δήμοι και Εμπορικοί Σύλλο-
γοι μιλούν για τα “Ανοιχτά Κέντρα
Εμπορίου” Σελ. 12

Ημέρα εθελοντικού καθαρισμού στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 13

Από κακός ερμόγλυφος άριστος “Γραμ-

ματογλύφος” Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Το σαφάρι της Δύσης στα Σκόπια απο-
φέρει γεωπολιτικό θήραμα Σελ. 17

Πρωτιά του ΝΟΒ στο Βαλκανικό
Πρωτάθλημα Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Ε.Ε. & Παγκοσμιοποίηση



και παιδικά 
τμήματα
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Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου επισκεφθείτε με τα πόδια

το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για να γιορτάσετε με

έναν διαφορετικό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς

Αυτοκίνητο.

Στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου-

σείου ένα εντυπωσιακό έκθεμα από το γειτονικό Ελλη-

νικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεοδώρου και

Γιάννας Χαραγκιώνη, θα υποδέχεται τους επισκέπτες,

δίνοντας την αφορμή για δράσεις και συζητήσεις που

φωτίζουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης σε δια-

φορετικές εποχές. Από τις 11:00-14:00 το κοινό θα μπο-

ρεί να φωτογραφηθεί δίπλα σε ένα HUMBER του 1919,

ενώ στελέχη του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου θα

ενημερώνουν  τους επισκέπτες αναφορικά με την οδική

ασφάλεια και συμπεριφορά.

Ειδικά οι μικροί μας φίλοι, 6-12 ετών, θα έχουν τη δυνα-

τότητα να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους εναλλα-

κτικό μέσο μεταφοράς, να ακούσουν την ιστορία της

μετάβασης από τις άμαξες στις αυτοκινούμενες άμαξες

(Horseless Carriages) και να κερδίσουν προσκλήσεις για

επίσκεψη στο Eλληνικό Mουσείο Aυτοκινήτου. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα

Τηλ: 213214 4800, Email: eam@culture.gr

«Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων - χωρίς Αυτοκίνητο»Μαθήματα Πολέμου
στο Μέγαρο Μουσικής

Μια πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση της Ιστο-

ρίας του Θουκυδίδη. 
Το θεατρικό κείμενο του Γιάννη Λιγνάδη, που αποτελεί

συρραφή ιστορικών γεγονότων ανθολογημένων από τα

πέντε πρώτα βιβλία της Ιστορίας του Πελοποννησιακού

Πολέμου, επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική και οικου-

μενική ουσία της «τραγωδίας του πολέμου», τους σκοτει-

νούς και πολύπλοκους μηχανισμούς πίσω από το πολεμικό

φαινόμενο. Η πολιορκία και άλωση της μαρτυρικής Πλα-

ταιας, ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα, οι μάχες της

Πύλου και της Σφακτηρίας, η καταστροφή της Μήλου: τα

πολεμικά γεγονότα και άλλα δραματικά συμβάντα, όπως

ο λοιμός στην Αθήνα, συναρθρώνονται, μεταξύ άλλων, με

τον επιτάφιο λόγο του Περικλή και ομιλίες πρωταγωνι-

στών της πολιτικής ζωής.

Συμπαραγωγή: Dramaticus - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ

Χώρος: Υποσκήνιο Β΄- Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη

Ημερομηνίες/ Έως 30 Σεπτεμβρίου / ώρα 21:00

Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι, 65+: € 10

Γενική είσοδος: € 15

«Ξαναδιαβάζοντας τη διακήρυξη
του Δημήτρη Γληνού “Τι είναι και τι

θέλει το Ε.Α.Μ”»

Το «Αρχείο Πολέμου» και οι ιδρυτές του, Ανδρέας και

Αναμπέλλα Φρέρη, καλούν στην πρώτη εκδήλωση της

περιόδου 2018-2019 με εισηγητή τον Κώστα Θεριανό

και θέμα της «Ξαναδιαβάζοντας τη διακήρυξη του Δη-

μήτρη Γληνού “Τι είναι και τι θέλει το Ε.Α.Μ’», Σάβ-

βατο 29/09/2018 και ώρα 19:30
Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36 Πλ. Αμερικής, 

τηλ. 210 8676390
Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύθηκε στην Αθήνα το

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Ο Γληνός συμμε-

τείχε στις διαδικασίες για την συγκρότηση του ΕΑΜ και

τον Σεπτέμβριο του 1942, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του,

έγραψε την μπροσούρα: Τι είναι και τι θέλει το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο.
Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας, τηλεφωνικά με την

Μάκα Ντοχνάτζε στο 210-8676390, ή στο 69-98088220, η

email afreris@wararchivegr.org μέχρι την 26-9-2018.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Ὁ Ἱερός Ναός Προφήτη Ηλία Κόρμπι Βάρης, διοργανώ-

νει Διήμερη Προσκυνηματική Ἐκδρομή τήν Παρασκευή

19η καί Σάββατο 20η Οκτωβρίου 2018 μέ προορισμό τήν

Ἱερά Νῆσο Τῆνο.

Ἡ ἀναχώρηση θά γίνει τήν Παρασκευή στίς 5:30 τό πρωΐ

ἀπό τόν Ἱερό Ναό καί θά ἐπιστρέψουμε σύν Θεῷ στίς

10:00 τό βράδυ τοῦ Σαββάτου.

Τιμή Εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα 90 εὐρώ, στό ὁποῖο
περιλαμβάνονται οἱ μετακινήσεις μέ τό πούλμαν, τά

ἀκτοπλοϊκά εἰσιτήρια καί ὁ Ξεναγός. Θά διανυκτερεύ-

σουμε στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Κατασκηνώσεως τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό νησί. Δέν περιλαμβάνονται

τό φαγητό μας καί ἡ εἴσοδος σέ Μουσεῖα.

Δήλωση συμμετοχῆς καί προκαταβολή 50 εὐρώ πρέπει

νά καταβληθοῦν μέχρι τήν Κυριακή 30η Σεπτεμβρίου

στην Σταματική Γεωργαντᾶ ἤ στήν κ. Μαρία Γκάνου. 

Ἑκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Γιώργος Καγιαλίκος
"O πράσινος κήπος»

To Eλληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π) στο

Κορωπί, οργανώνει μουσική βραδιά, το Σάββατο 29/9

ώρα 20:00 | στον κήπο του, Αντωνίου Κιμπιζή 5 Κορωπί. 

πιάνο - τραγούδι: Γιώργος Καγιαλίκος

τραγούδι: Ιφιγένεια Κορολόγου

μαντολίνο: Άντζελα Βασιλακοπούλου

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις  5€ το άτομο

Επικοινωνήστε στα τηλ.: 210620026, 6974380541
Ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος έχει διανύσει μια σημαν-

τική πορεία με πέντε δισκογραφικές εργασίες καταθέτον-

τας την προσωπική του σφραγίδα και αισθητική.

Πλούσιος πολιτιστικά ο

Σεπτέμβρης στην Παλλήνη

23/09, ΚΥΡΙΑΚΗ - 20.00:  

«Ο ΛΟΡΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΠΙΚΟ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙ-
ΛΕΚΑΚΙ»
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ SOMOS QUA-

TRO.

Συμμετέχουν: Μαριέττα Δελώτη (σοπράνο), Θανάσης Κα-
τερινάκης (κλαρινέτο), Αστέριος Πούφτης (βιολοντσέλο),
Θάλεια Αθανίτη (πιάνο) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ

30/9, ΚΥΡΙΑΚΗ - 20.00:  

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΧΟΡΩΔΙΩΝ 
Συμμετέχουν: ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΜΙΚΤΉ ΧΟ-

ΡΩΔIΑ ΓΑΛΑΤΣIΟΥ, ΧΟΡΩΔIΑ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΩΝ ΦΙΛΟ-

ΘEΗΣ, ΜΙΚΤΉ ΧΟΡΩΔIΑ ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚIΑΣ ΔHΜΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡIΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

& Δήμος Παλλήνης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ.

"ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ”

Παρουσίαση του βιβλίου “Ωρα Μηδέν” της Αιμιλίας

Πλατή θα γίνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018,

στις 11 π.μ., στην Πνευματική Εστία Δήμου Βού-

λας, οδός Ζεφύρου 2.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων θα διατεθούν στο

σχολείο των φυλακών Αυλώνα

Oμιλητές:

Πέτρος Δαμιανός, Δι/ντής του Σχολείου του Ειδικού Κέντρου

Κράτησης Νέων Αυλώνα και Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήμα-

τος της Ε. Έ. για την Εκπαίδευση στις Φυλακές (ΕΡΕΑ-Hellas).

Νικηφόρος Μαρκάκης, Μαθηματικός, Εκπαιδευτικός, μέλος

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ρόκας Balbieris,Φοιτητής ΕΜΠ 

Ποιητική βραδιά

Ποιητική συνάντηση και ποιητική βραδιά οργανώνεται την

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 7 μ.μ. με συντονιστή

τον  ποιητή Μιχαλη Αβούρη, στο χώρο τους Μικράς Ασίας

3, στη Βούλα.

Θα ακολουθήσουν βραδιές ποίησης όλο τον χειμώνα,

κάθε Δευτέρα, για τους ποιητές και τους εραστές της ποί-

ησης. Πληροφορίες: 693645449

Εκδηλώσεις με την “Υπατία”



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Ποδηλατώντας και τραγουδώντας...

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, ποδηλατώντας από το

Πα. Φάληρο καταλήγουμε στην πλατεία της Βού-

λας, όπου θα γίνει η μεγάλη συναυλία με τον

Κώστα Μακεδόνα.

Εγκαίνια παιδικής χαράς στο ΠΙΚΠΑ

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί, ο Ομιλος

για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, καλεί στα εγκαίνια

της ανακατασκευασμένης παιδικής χαράς μέσα στις εγ-

καταστάσεις του ΠΙΚΠΑ (ΠΑΑΠΑ) Λεωφ. Καραμανλή 2

Βούλα.

Η Παιδική χαρά υλοποιήθηκε με μεγάλο δωρητή το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και δωρεά από τον Όμιλο για
την UNESCO Ν. προαστίων.

Πολιτικό - Πολιτιστικό φεστιβάλ
στην Ηλιούπολη

Πολιτικό - Πολιτιστικό φεστιβάλ οργανώνουν τρεις φο-

ρείς 21 & 22/9. Η “Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας”, Εκτός

Πλάνου Αργυρούπολης & Μάχη - Μαχόμενη Ηλιούπολη.

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Αγ. Νικολάου,

Τομπάζη & Αχ. Παράσχου Ηλιούπολη (800 μ. από τη

στάση του «Μetro Ηλιούπολη») θα δοθεί τουρνουάρ Μπά-

σκετ (Αντιφασιστικό) στις 5.30 μ.μ., θα ακολουθήσει κου-

κλοθέατρο από το παιδικό στέκι της «Λέσχης Αμπάριζα»,

στις 7 μ.μ. και στη συνέχεια (ώρα 8 μ.μ.) θα γίνει εκδή-

λωση - συζήτηση με θέμα: Υμηττός, Μάνδρα, Μάτι:
Ασύμμετρες απειλές; Εγκληματικές πολιτικές
Ομιλητές: Κώστας Βουρεκάς (αρχιτέκτονας - πολεοδό-

μος, μέλος ΣΑΔΑΣ Αττικής), Εύη Λίτσα (δασολόγος),

Ελένη Τρανταφυλλοπούλου (πολιτικός μηχανικός - ΥΔ

αστικής γεωγραφίας). Στις 10μ.μ. θα ακολουθήσει Μου-

σική Εκδήλωση - Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από

τη λαϊκή ορχήστρα Γλυφάδας.

23 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Μπάμπη
Τσέρτο και Νάντια Καρα-
γιάννη
Πιστοί πάντα στο καλό ελληνικό

τραγούδι, ο Μπάμπης Τσέρτος και

η Νάντια Καραγιάννη, δύο καλλι-

τέχνες με αξιόλογη πορεία, έρ-

χονται να παρουσιάσουν ένα

κεφάτο πρόγραμμα με επιλεγμένα

λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά

τραγούδια.

24 | 09 - 3η Μαρίνα

«Η Ρόζα της Σμύρνης»
Δραματική του Γιώργου Κορδέλλα

με τους: Τάσο Νούσια, Ευγενία

Δημητροπούλου, Λήδα Πρωτο-

ψάλτη, Γιούλικα Σκαφίδα. Βραβείο

Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματο-

γράφου Καλύτερης Ενδυματολο-

γίας (2016).

25 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους
Γιώργο Κατσαρό, Λένα
Αλκαίου, Τάνια Τρύπη
Ο δημοφιλής και καταξιωμένος

συνθέτης Γιώργος Κατσαρός και

οι εξαιρετικές ερμηνεύτριες, Λένα

Αλκαίου και Τάνια Τρύπη, συντρο-

φεύουν το κοινό σε ένα μουσικό

ταξίδι γεμάτο με μοναδικά λαϊκά

και κλασικά ελληνικά τραγούδια.

27 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους
«Ετερονήμισυ»
Η ταλαντούχα, δημιουργική,

ομάδα, που αποτελείται από καλ-

λιτέχνες με μεγάλο εύρος μουσι-

κών ειδών και ακουσμάτων,

έρχεται στην παραλία της Γλυφά-

δας για να ταξιδέψει το κοινό σε

δρόμους παραδοσιακούς και έντε-

χνους, μυρωδιές από την Ελαφό-

νησο και την Κρήτη, την Ήπειρο

και τα Ιόνια νησιά.

28 | 09 - 3η Μαρίνα

«Τραγουδώντας στη
βροχή» (Singing in The Rain)

(1952) Ρομαντική ταινία / Μιούζι-

καλ των  Στάνλεϊ Ντόνεν και Τζιν

Κέλι με τους: Τζιν Κέλι, Ντέμπι

Ρέινολντς, Ντόναλντ Ο'Κόνορ και

Τζιν Χάγκεν. Χρυσή Σφαίρα Καλύ-

τερου Α' Ανδρικού Ρόλου.

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 

To Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας συνεχίζεται όλο το Σεπτέμβρη με

πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Συναυλίες, μοναδικές κινηματογρα-

φικές προβολές και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, στην 3η Μα-

ρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.

“Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα”

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και  το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

προσκαλούν το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 και

ώρα 13:30 – 15:30 μ.μ.  στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό

Πάρκο Λαυρίου στην εκδήλωση με θέμα  την τριλογία

«Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» και ομιλητές τους: 

Χρήστο Λάζο, συγγραφέα και ιδρυτικό μέλος του Σωμα-

τείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

Γιώργο Ν. Δερμάτη, Δρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου της

Louvain-la-Neuve του Βελγίου

Νίκο Μπελαβίλα, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Διευθυντή του

Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος.

BORIS BEREZOVSKY 
Ο  δεξιοτέχνης πιανίστας  φαινόμενο, που μαγεύει το κοινό

συναντά την  ΡΩΣΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ  

ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 8 Οκτωβρίου, 20.30

Μεγάλη εκδήλωση, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με αφορμή την

παγκόσμια ημέρα μετακινήσεων εντός του Σεπτεμβρίου, πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Σύλλογός

Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ) στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 8 Οκτωβρίου (20.30).

Το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια αριστουργηματική συναυλία με διάση-

μες μελωδίες και μουσικές για μπαλέτο, βαλς

μαζούρκες, σερενάτες και έργα για πιάνο και

ορχήστρα των  Φρεντερίκ Σοπέν και Πιότρ Ιλιτς

Τσαϊκόφσκι, ερμηνευμένα από κορυφαίος δε-

ξιοτέχνες του είδους.

Ο διάσημος ανά τον κόσμο  πιανίστας  Μπόρις

Μπερεζόβσκι - Boris Berezovsky, έχει κατακτή-

σει την κορυφή τόσο για την ακατανίκητη δύ-

ναμη και ανυπέρβλητη τεχνική του όσο και για

τον βαθυστόχαστο σκεπτικισμό και την εσωτε-

ρικότητα των ερμηνειών, αλλά και τον σπάνιο

χαρακτήρα του. Είναι σεμνός, δωρικός, και επι-

κοινωνιακός με το κοινό, ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην τέχνη του βγαλμένος από τα σπλάχνα

της Σχολής Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: από 12€  (ανέργων ), 15€ ( ΑΜΕΑ),   25€, 28€, 45€, 60€,75€ 90€  120€

Ειδική προσφορά για τα εισιτήρια του άνω διαζώματος στα τέσσερα κανονικά εισιτήρια το ένα δωρεάν!

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Ανοικτά Καθημερινές  9πμ -8μμ,  Σάββατο 9πμ - 3μμ

-Τηλεφωνικά: 210 7234567 ( ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις), -Online: www.ticketservices.gr

Υπό την αιγίδα της   Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,   του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουρ-

γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης & του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.  Την εκδή-

λωση στηρίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  (ΚΕΔΕ)



6 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

Πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ στο Δήμο 3Β

με άμεση ταυτοποίηση

Με ταυτότητα πληρωμής μέσω του συστήματος πληρωμών

ΔΙΑΣ μπορούν πλέον να τακτοποιούνται οι οφειλές προς το

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ έχει ενταχθεί ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμ-

βρίου 2018. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο παρέχει

τη δυνατότητα δρομολόγησης, επεξεργασίας, εκκαθάρισης

και διακανονισμού πληρωμών και μέσω του ΔΙΑΣ δίνεται η

δυνατότητα είσπραξης οφειλών με ταυτότητες οφειλής

(υπηρεσία Dias Credit Transfer Online).

O Δήμος  δίνει πλέον τη δυνατότητα:

• Πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών μέσω ταυτότητας οφει-

λής  (σε αντιστοιχία με  τις πληρωμές οφειλών μέσω TAXIS)

σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking

• Πληρωμής δόσεων νέων αλλά και υφισταμένων διακανο-

νισμών μέσω ταυτότητας οφειλής (σε αντιστοιχία με  τις

πληρωμές οφειλών μέσω TAXIS) σε οποιοδήποτε τραπεζικό

κατάστημα ή μέσω web banking

Mε την νέα αυτή υπηρεσία οι οφειλέτες του Δήμου θα

έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τις οφειλές τους

ακόμη και μέσω του κινητού τους και η πληρωμή αυτή να

είναι άμεσα ταυτοποιήσιμη από το ταμείο του Δήμου, με

αποτέλεσμα η απόδειξη είσπραξης να εκδίδεται και να απο-

στέλλεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο.

Δημόσια μικρή παιδική βιβλιοθήκη

στην παραλία της Βούλας

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος 3Β, σήμερα Παρασκευή 21/9

εγκαινιάζει «Δημόσια μικρή παιδική βιβλιοθήκη»  στην παι-

δική χαρά που βρίσκεται στην παραλία στον κοινόχρηστο

χώρο μπροστά από το «ΝΟΤΟΣ» καφέ (Λ. Κων/νου Καρα-

μανλή 12, Βούλα), σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Λι-

θουανίας. 

Η προσφορά παιδικών βιβλίων είναι ευπρόσδεκτη.

Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης 

δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Συστάθηκε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Επι-

τροπή για την παροχή του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε

κατοίκους του Δήμου με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι

έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει των θεσμοθετημέ-

νων ρυθμίσεων (άρθρο 36 Ν. 4508/2017, ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/

7408/1228 ΦΕΚ 474/ /τεύχ. Β'/14-2-2018 και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/

43213/6382/5-7-2018  ΦΕΚ 2752/τεύχ. Β'/ 10-7-2018).

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Για να υποβάλουν σχετική αίτηση οι προς εξέταση δικαιού-

χοι πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋπο-

θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να

καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολο-

γητικών θα γίνεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Ζεφύρου 2 Βούλα

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 11:00 -14:30 &  Τρίτη - Πέμπτη:

07:30 - 12:30. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132019921

e mail: drampaounis@vvv.gov.gr

Λήψη δανείου για αγορά οικοπέδου

Τη λήψη δανείου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

(17/9.18) προκειμένου να αγοραστεί το οικόπεδο στη

Βάρκιζα για να γίνει πάρκινγκ και αίθουσα εκδηλώ-

σεων. 

Πηγαδάκια: Πιλοτικό πρόγραμμα

διαλογής στην πηγή απορριμμάτων 

«Κερδίζω όσο διαλέγω»
«Πληρώνω όσο πετάω»

Ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της 17/9/18 η απόφαση θα λει-

τουργήσει πιλοτικό πρόγραμμα για τη διαλογή στην πηγή

των απορριμμάτων, χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες. Σύμ-

μεικτα, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο.

«Διαλέξαμε τα Πηγαδάκια γιατί είναι πιο εύκολη πιλοτική
εφαρμογή. Εχει χαρακτηριστικά οικιών με μικρό πληθυσμό
(μονοκατοικίες κλπ.)», δήλωσε ο δήμαρχος στην ενημέ-

ρωση και κάλεσε τον αρμόδιο Φίλλιπο Κιρκίτσο,  πρόεδρο

της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για να αναπτύξει

το θέμα.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει σε κανέναν Δήμο

στην Ελλάδα να πετύχουμε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά

εκτροπής των απορριμμάτων από την κατοικία στον μαζικό

κάδο.

Εδώ εφαρμόζουν το “Πληρώνω όσο πετάω”, που σημαίνει

ότι ένα νοικοκυριό, «όταν θα επιτραπεί από τη χώρα μας,

γιατί τώρα δεν επιτρέπεται» (σ.σ. από ποιούς;), θα πληρώ-

νει τα δημοτικά του τέλη ανάλογα με την ποσότητα των

απορριμμάτων που παράγει. Παράλληλα συνδυάζουν το

“Κερδίζω όσο διαλέγω”, εκτός δηλαδή του ότι θα πληρώνεις

παραπάνω αν πετάς στα σύμμεικτα, αν κάνεις καλή ανακύ-

κλωση θα παίρνεις και κάποια «μικρά δωράκια» που θα ανα-

κοινωθούν, όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται.

Παράλληλα θα τοποθετήσουν τον καφέ κάδο για τα οργα-

νικά υλικά, για να μην πληρώνουν υψηλά δημοτικά τέλη,

γιατί αυτά θα πηγαίνουν ανάλογα με τον κάδο των σκουπι-

διών. Ξα ξεκινήσουν, όπως ελέχθη, ενημέρωση των κατοί-

κων στις γειτονιές. Ο μπλε κάδος θα αποσυρθεί.

Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το ευρω-

παϊκό πρόγραμμα.

Με λίγα λόγια κάθε νοικοκυριό θα διαχωρίζει τα απορρίμ-

ματα σε τρεις κατηγορίες στο χώρο της κατοικίας του. Ένα

κάδο για τα σύμμεικτα, μία σακούλα για το χαρτί και μία σα-

κούλα για το πλαστικό, το μέταλλο και το τετραπάκ. Για τα

γυαλιά θα τοποθετηθούν κάδοι “καμπάνες” στις γειτονιές

και θα οδηγούνται από τους καταναλωτές εκεί.

Με το θέμα θα επανέλθουμε όταν ξεκινήσει η εφαρμογή.

Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ενημέρωση

του πολίτη και το όφελος που πρέπει να προκύπτει απ’

αυτή τη διαδικασία που θα υποβληθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι

για να διαχωρίσει χρειάζεται και χρόνο και χρήμα (καθα-

ρισμό συσκευών κλπ.). 

Αννα Μπουζιάνη

σημείωση: σχετική ανακοίνωση του “Αρχέδημου” σελ. 11

Αποφάσεις του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ερωτήσεις και απαντήσεις στη Δη-

μοτική συνεδρίαση του Δήμου 3Β,

στις 17 Σεπτεμβρίου, στην προ

ημερησίας διαδικασία.

Τα περισσότερα σχολεία

της Βάρης είναι χτισμένα

πάνω σε ρέμματα

Για την αντιπλημμυρική θωράκιση των

σχολείων της Βάρης, που περνάει το

ρέμμα και πολλές φορές έχει δώσει

πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή,

έκανε ερώτηση ο επικεφαλής της δη-

μοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπεί-

ρωση” Κώστας Πασακυριάκος

Το ρέμμα έρχεται από το Χέρωμα και

δεν είναι απόλυτα ορατό. Περνάει

μπροστά από το 2 Νηπιαγωγείο της

Βάρης, συνεχίζει έξω από το 1ο Δημο-

τικό Βάρης (που ...μπαζώθηκε από

βροχή την περασμένη χρονιά και πα-

ραμένει έτσι) και συνεχίζει καταλή-

γοντας πάνω στο 1ο Γυμνάσιο της

Βάρης, όπου ...χάνεται.

O δήμαρχος απάντησε ότι εκεί ήταν τα

Περιβόλια που κατέβαινε το νερό και

διαχεόταν στις καλλιέργειες. Σήμερα

δεν υπάρχει. Χτίστηκε η περιοχή και

χτίζεται. Για το θέμα πάντως έχει γίνει

μελέτη και ανοίγει ο διαγωνισμός σε

ένα δίμηνο, βάσει νόμου, για να ...ωρι-

μάσει το έργο. 

Ο “δράκος” της γραφειοκρατίας, αφού

περάσει από τη Σκύλα και τη Χάριβδη,

τη μελέτη θα την επιστρέψει στο Δήμο

περίπου σε ένα χρόνο!  

Αποδυτήρια στον 

Αρη Βούλας
Εχει ήδη οριστεί ο ανάδοχος, μετά

από διαγωνισμό, και το έργο θα “τρέ-

ξει γρήγορα” κατά τον δήμαρχο.

Ο καθαρισμός ρεμμάτων

στους ΟΤΑ
Την ευθύνη καθαρισμού των ρεμμά-

των, με νέο νόμο, έχουν πλέον οι

Δήμοι και όχι οι Περιφέρειες. Αυτό

αποφασίστηκε πρόσφατα από την κεν-

τρική Διοίκηση, πάλι όμως με αγκυλώ-

σεις και καθυστερήσεις, αφού ο Χ

Δήμος πρέπει να συγκεντρώσει ένα

μάτσο χαρτιά για να προχωρήσει σε

καθαρισμό.

Ολοκληρώνονται τα έργα

στην οδό Μαρώτη
Η οδός Μαρώτη δεν είναι μονόδρομος,

το ετόνισε με έμφαση ο δήμαρχος. Η

μονοδρόμηση έγινε προσωρινά, έως

ότου κατασκευαστεί το κυκλοφοριακό

έργο, του κυκλικού κόμβου και των ανα-

σχετήρων ταχύτητας και μάτια γάτας.

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ολο-

κλήρωσης και όπως είπε ο δήμαρχος θα

παραδοθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. 

Ανασχετήρες κυκλοφορίας τοποθετούν-

ται επίσης και στις οδούς, Βάκχου και

Φλέμιγκ προκειμένου να μειώσουν τα-

χύτητες οι οδηγοί, διότι συμβαίνουν

πολύ συχνά ατυχήματα.

“Προτιμώ να σπάσουμε τα αυτοκίνητά

μας ή να αλλάξουμε τις αναρτήσεις μας
ένα χρόνο νωρίτερα, παρά να έχουμε
ατυχήματα, όπως το πρόσφατο με
παιδί που του άφησε ο τραυματισμός
μόνιμο πρόβλημα...» τόνισε ο δήμαρ-

χος και κατέληξε ότι όλοι οι κόμβοι

που βρίσκονται γύρω από σχολεία θα

“ανέβουν”, θα χρωματιστούν για να

πέσουν οι ταχύτητες.

Μονοδρομήσεις στο

Πανόραμα Βούλας
Με το παραπάνω σκεπτικό ο δήμαρχος

ενημέρωσε ότι προκειμένου να “κατέ-

βουν” οι ταχύτητες των οχημάτων,

στις οδούς Πειραιώς και Προόδου,

έχει αποφασιστεί να μονοδρομηθούν.

Η Πειραιώς προβλέπεται να γίνει άνο-

δος και η Προόδου κάθοδος, και με

υπερυψωμένες λωρίδες και χρώματα.

Η μονοδρόμηση προς τα πάνω της

οδού Πειραιώς, νομίζω ότι αποκόπτει

τη συνοικία Πανόραμα από τον κορμό

της πόλης. 

Ίσως θέλει μεγαλύτερη μελέτη.

ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  --  ΑΑππααννττήήσσεειιςς  --  ΕΕννηημμεερρώώσσεειιςς
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Ευχαριστήρια 
επιστολή 

στην Γ΄. Χειρουργική 
Κλινική του  ΤΖΑΝΕΙΟΥ 

Νοσοκομείου

Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ και

συγχαίρω, όλους τους εργαζόμενους  της  Γ΄.

Χειρουργικής  Κλινικής  του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσο-

κομείου και ιδιαίτερα ολό-

κληρη την συνεργαζόμενη

επιστημονική ομάδα των ια-

τρών, με επικεφαλής  τον

αξιότιμο Διευθυντή κ. Γεώρ-

γιο Μπουρίκη, ο οποίος με

υπεράνθρωπες προσπάθειες,

τεράστια αυτοθυσία,  υπευθυ-

νότητα και προ πάντων  άρι-

στη επιστημονική γνώση,  χάρισε την ζωή σε

δικό μου άνθρωπο και τον έσωσε όχι μία αλλά

τρείς φορές από το θάνατο!! 

Το έργο της Γ΄Χειρουργικής Κλινικής του Τζα-

νείου Νοσοκομείου,   με Προϊστάμενο Διευ-

θυντή του Τμήματος,  τον αξιότιμο κ. Στυλιανό

Κορνάρο,  προσφέρει μέγιστο και πολύμορφο

ανθρωπιστικό έργο,  χαρίζοντας υγεία και σώ-

ζοντας ζωές, στον ταλαιπωρημένο ελληνικό

λαό και όχι μόνο, κάτω από απαράδεκτες συν-

θήκες, με εμφανή την απουσία της κρατικής

μέριμνας, που το πληρώνουν  οι εργαζόμενοι

και οι ασθενείς,  προσβάλλοντας την  υπερη-

φάνεια  του αθάνατου ελληνικού μεγαλείου,

που πρόσφερε άπλετο φως στον ανθρώπινο

πολιτισμό,  επιβιώνοντας  σήμερα στο «σκό-

τος» της αδικίας!!!!

Εύχομαι ολόψυχα κάθε προσωπική, οικογενει-

ακή και επαγγελματική ολοκλήρωση και ευτυ-

χία στον κάθε  εργαζόμενο χωριστά!!!

Με εκτίμηση

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Mαθήματα ελληνικών

χορών με το Δήμο Κρωπίας

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Κρωπίας “Σφηττός” ξεκίνησε τα

μαθήμτα ελληνικών χορών από τις 15 Σεπτεμβρίου,  στο

χώρο του ΚΑΠΗ όπως παρακάτω:

12:30 - 13:30 Μουσικοκινητική ηλικίας 4-6

13:30 - 14:30 Παιδικό τμήμα ηλικίας 7-10

14:30 - 15:30 Παιδικό τμήμα ηλικίας 11-16

15:30 - 20:30 Τμήματα ενηλίκων

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν το τμήμα

15:30 - 16:30 ή 16:30 - 17:30. Τηλ.: 6906688464

Στα “σκαριά” βρίσκεται η συζήτηση -

εκ νέου - της αποχέτευσης του παρα-

λιακού μετώπου από Βάρκιζα και

κάτω. Όπως έχουμε γράψει κατ’ επα-

νάληψιν, έχουν γίνει πολλές κινήσεις

για να λυθεί το θέμα, αλλά πάντα

κάπου σκαλώνει.

Η λύση της Ψιττάλειας έχει απομα-

κρυνθεί, οριστικά, για το Δήμο Σαρω-

νικού. Η κίνηση που έκανε ο δήμαρχος

Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, να δη-

μιουργηθεί στα Καλύβια Κέντρο Επε-

ξεργασίας Λυμάτων, που θα υποδεχθεί

τα δικά τους λύματα, έφερε μεγάλες

αντιδράσεις - ίσως κατευθυνόμενες -

και το θέμα μετά από μία θυελλώδη συ-

νεδρίαση, έμεινε στάσιμο.

Η νέα πρόταση που έχει πέσει στο

τραπέζι από την ΕΥΔΑΠ, και μάλιστα

από καραμπόλα, είναι ο αποδέκτης

της Χαμολιάς, το ΚΕΛ που είναι σχε-

δόν έτοιμο να υποδεχθεί τους Δή-

μους Παιανίας, Κρωπίας και του

Αεροδρομίου καταλήγοντας στο

Μαρκόπουλο.

Λέμε από καραμπόλα γιατί το θέμα κί-

νησε ο Δήμος Κρωπίας δια του δημάρ-

χου του Δημήτρη Κιούση, με πρόταση

προς την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να κα-

λύψει προκειμένου να καλύψει αποχε-

τευτικά όλο το δήμο του και την

περιοχή της Αγίας Μαρίνας (7 χλμ πα-

ραλιακό μέτωπο) ώστε τα λύματα να

οδηγηθούν στο ΚΕΛ της Παιανίας.

Η ΕΥΔΑΠ απάντησε με άλλη πρόταση

και εκεί άρχισαν τα δύσκολα.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ απάντησε

στο Δήμο Κρωπίας, ότι θα δεχθεί να

οδηγηθούν τα λύματα της Αγ. Μαρί-

νας στο ΚΕΛ Παιανίας με την προ-

ϋπόθεση ότι θα μπουν  μέσα και τα

λύματα του Δήμου Σαρωνικού.

Αυτό για το Δήμο Σαρωνικού είναι

ευεργετικό, και προς στιγμήν φρέ-

ναρε η υπόθεση, από πλευράς Κορω-

πίου.

Ομως τελικά ο Δήμος Κρωπίας, αντι-

πρότεινε προκειμένου να δεχθεί και

τα λύματα του Σαρωνικού να δημι-

ουργηθεί και μικροβιακός σταθμός

που σήμερα δεν προβλέπεται αλλά

και ο αγωγός να προχωρήσει δύο χι-

λιόμετρα μέσα στη θάλασσα.

Την πρόταση απεδέχθη η ΕΥΔΑΠ και

πιθανότατα οδηγούμαστε σε μία

λύση μιας κατάστασης που βαλτώνει

εδώ και χρόνια.

Στο ΚΕΛ Παιανίας βέβαια εμπλέκον-

ται ήδη τρεις Δήμοι. Και αν μπει και ο

Σαρωνικός είναι 4. Ο Δήμος Σαρωνι-

κού δεν έχει κανένα λόγο να διαφω-

νήσει σε μια τέτοια λύση.

Ο Δήμος Κρωπίας την απεδέχθη με

ομόφωνη απόφασή του στη δημοτική

συνεδρίαση της 18/9/18, γιατί βγαίνει

κερδισμένος αφού θα καλύψει όλη

την επικράτεια του Δήμου του, θα

προκύψει καλύτερη ποιότητα νερού

στην έξοδό του (νερό άρδευσης) και

μειώνει τους κινδύνους μιας περι-

βαλλοντικής ρύπανσης με την επέ-

κταση του αγωγού, κάτι βέβαια που

ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Δήμο Μαρ-

κοπούλου, που είναι ο αποδέκτης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει προ-

γραμματίσει Δημοτική Συνεδρίαση

με το θέμα την Παρασκευή 28 Σε-

πτεμβρίου, όπου και θα αποφασίσουν.

Παρ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος Σωτήρης

Μεθενίτης, μας απέστειλε την τοπο-

θέτησή του επ’ αυτού την οποία πα-

ρουσιάζουμε παρακάτω και στην

οποία τονίζει ότι «θα επιμείνει στην

αυτονόητη, σωστή και δίκαιη, γενική

αρχή και θέση ότι:  Κάθε Δήμος πρέ-

πει να φέρει ο ίδιος, τα βάρη (και το

συνακόλουθο, εύλογο πολιτικό κό-

στος), της ανάπτυξής του!»

Όμως ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σω-

τήρης Μεθενίτης είναι ανοιχτό μυαλό

καθώς και οι σύμβουλοι του Δήμου

και το έχουμε παρακολουθήσει πολ-

λές φορές, ότι σε δύσκολα θέματα

λειτουργούν πολύ ορθολογικά και πι-

στεύουμε ότι και τώρα το ίδιο θα πρά-

ξει το σώμα.

Άλλωστε όπως έγινε και σε προηγού-

μενο χρόνο, όταν κατακυρώθηκε η

Χαμολιά ως αποδέκτης, το Μαρκό-

πουλο πήρε ανταποδοτικά που εξα-

σφαλίζουν τα δίκτυα μεγάλου μέρους

του Δήμου. 

Oι Δήμου που εμπλέκονται πρέπει να

να φυλάξουν με ευλάβεια, τον ορθο-

λογισμό των αποφάσεών τους και να

μην εμπλακούν σε  προεκλογικούς

ανταγωνισμούς...

Αννα Μπουζιάνη

Λύση στην αποχέτευση Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου και Δήμου Σαρωνικού

H Tοποθέτηση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρη Ι. Με-
θενίτη, σχετικά με την πιθανή επιβάρυνση του Δήμου Μαρκοπούλου
από την αποχέτευση των παράλιων οικισμών του Δήμου Σαρωνικού.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Η θέση μου για το αποχετευτικό

«Να γνωρίσουμε επισήμως και σε κάθε ενδιαφερό-

μενο, ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 28/9, ο Δήμος

Μαρκοπούλου, στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του, σχετικά με την Αποχέτευση των Δήμων

της Ανατολικής Αττικής, θα επιμείνει στην αυτο-

νόητη, σωστή και δίκαιη, γενική αρχή και θέση ότι: 

Κάθε Δήμος πρέπει να φέρει ο ίδιος, τα βάρη (και το

συνακόλουθο, εύλογο πολιτικό κόστος), της ανάπτυ-

ξής του!

Ίσχυσε η ως άνω αρχή, για τον Δήμο Μαρκοπούλου,

αυτονόητα, θα ισχύσει  και για τον Δήμο Σαρωνικού! 

Τα επεξεργασμένα λύματα, των παράλιων οικισμών του, προφανώς και θα

έχουν τελικό Αποδέκτη, ΕΝΤΟΣ των διοικητικών ορίων, του ως άνω Δήμου και

όχι την περιοχή της Χαμολιάς, του Δήμου μας, που ήδη πρόκειται να δεχθεί,

ένα σημαντικό περιβαλλοντικό φορτίο και άλλων Οικισμών!

Στην κατεύθυνση αυτή, θα αναλάβουμε και θα εξαντλήσουμε, κάθε αναγκαία,

πολιτική και νομική πρωτοβουλία!»

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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Μετά την έκρηξη των επιστημονικών ανακαλύ-

ψεων και των σχετικών επινοήσεων στον τομέα

των ανθρωπιστικών επιστημών, γεννήθηκε η κοι-

νωνική ανάγκη να διαδοθεί και να μεταδοθεί η

επιστημονική γνώση σε ευρύτερα κοινωνικά

στρώματα και τάξεις. 

Στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικής ανάγκης και

απαίτησης διαμορφώθηκε η εξω-θεσμική οντό-

τητα: «Λαϊκό Πανεπιστήμιο». 

Η ίδρυση αυτού του ιδιότυ-

που κοινωνικού και πολιτι-

κού θεσμού, είτε φέρει την

επωνυμία: «Λαϊκό Πανεπι-

στήμιο», είτε την αντί-

στοιχη: 

«Ανοιχτό Πανεπιστήμιο»,

ανταποκρίνεται στα αιτή-

ματα της σύγχρονης πολιτικής κοινωνίας, τα

οποία μπορούν να διατυπωθούν σε δύο άξονες:

Πρώτον, η επιστημονική γνώση ως «πράγμα» (με

τη φιλοσοφική έννοια του όρου). Δεν είναι υπό-

θεση κλειστών κύκλων, αλλά συγκροτείται και η

ίδια (ως παραγωγή και ως διάδοση) στο κοινω-

νικό και το επιστημολογικό πλαίσιο της κοινωνι-

κής κατασκευής της.

Η δεύτερη αναφορά, έχει να κάνει με τη λει-

τουργία και το ρόλο της επιστήμης στη σύγ-

χρονη πολιτική κοινωνία. Τονίζω, λοιπόν, με

έμφαση, ότι η ίδια η επιστήμη, η ίδια η φιλοσοφία

και ο ίδιος ο στοχασμός δεν μπορούν να τελούν

σε καθεστώς «εργαλειακής λογικής» στην ανα-

φορά τους και στη σχέση τους με την πολιτική

εξουσία. Τελούν σε καθεστώς πλήρους επιστη-

μολογικής αυτονομίας. 

Υπό το καθεστώς του αδιεξόδου της μετάδοσης

της επιστημονικής γνώσης στα ευρύτερα κοινω-

νικά στρώματα, γεννήθηκε η επιστημολογική

ανάγκη να «ιδρυθούν» τα «Λαϊκά Πανεπιστήμια»

ή τα «Ανοιχτά Πανεπιστήμια» στον ευρωπαϊκό

πνευματικό χώρο κατά τον εικοστό αιώνα. 

Στο σημείο αυτό οι αναγνώστες μας θα μου επι-

τρέψουν μία εξομολογητική και προσωπική ανα-

φορά: όταν ακόμη έγραφα τη διδακτορική

διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρ-

της, ο καθηγητής μου με προέτρεψε να εκθέσω

τις γενικές ιδέες και τις απόψεις μου εκτός του

επιστημονικού σεμιναρίου. Τότε, λοιπόν, ανέ-

πτυξα τις επιστημονικές θέσεις μου για τη σύγ-

χρονη κριτική θεωρία στο «Λαϊκό Πανεπιστήμιο»

του Δήμου της Φρανκφούρτης.

Από επιστημολογικής απόψεως οι διακρίσεις

των σχετικών τύπων Πανεπιστημίου έχουν έναν

και μοναδικό σκοπό και ερώτημα: μπορούμε

άραγε εμείς, οι καθηγητές στο θεσμικό Πανεπι-

στήμιο, να διαμορφώσουμε διαδικασίες ελέγχου

και κριτικής της επιστημονικής γνώσης εντός

του ευρύτερου πλαισίου συγκρότησης, δόμησης

και λειτουργίας του κοινωνικού βιόκοσμου, δη-

λαδή σε τελική ανάλυση της ίδιας της κοινωνίας;

Επαναδιατυπώνω το ερώτημα: η διάκριση ανά-

μεσα στο θεσμικό «Πανεπιστήμιο» και τον τύπο

του Πανεπιστημίου, ο οποίος ονομάζεται:

«Λαϊκό» ή «Ανοιχτό» είναι μία θεσμική «δια-

φορά» (Derrida) ή πρόκειται για κάποια τυχαία

θεσμική πραγματικότητα (κατά τον Rorty); 

Κατά τη γνώμη μου μπορούν να λειτουργούν τα

«λαϊκά πανεπιστήμια», όπως τα ίδια, κατά πό-

λεις ή δήμους έχουν οργανωθεί. Αλλά τίθεται

κάθε φορά το εκπαιδευτικό έργο τους υπό εξέ-

ταση: δηλαδή η επιστημονική γνώση σ’ ένα συγ-

κεκριμένο «λαϊκό» ή «ανοικτό πανεπιστήμιο»,

μπορεί να «ανακατασκευασθεί» ή και να δημι-

ουργήσει ένα νέο πλαίσιο δημιουργικών οριζόν-

των; 

Τονίζω, ως συμπέρασμα, ότι η επιστημονική

γνώση εντός του πλαισίου της επιστημολογικής

επιτήρησης και του κοινωνικού ελέγχου, όπως

αυτά τα πράγματα γίνονται θεσμικά στα «Λαϊκά

ή τα Ανοικτά Πανεπιστήμια», εντάσσεται σ’ ένα

ευρύτερο διαφωτιστικό μοντέλο ανθρώπινης και

κοινωνικής αυτογνωσίας.   

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημείωση: Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙ-

ΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.     

―――――――

“Απολώνιο Ανοικτό

Πανεπιστήμιο”

Οι σκέψεις, οι διαλογισμοί, τα ερωτηματικά που θέτει

ο Καθηγητής πολιτικής Φιλοσοφίας Θεόδωρος Γεωρ-

γίου αποτελούν, εκ του περιεχομένου τους και εκ των

πραγμάτων, “τροφή για σκέψη” κάθε σκεπτόμενου

πολίτη, αλλά πιστεύω θρυαλίδα για ζυμώσεις, απο-

φάσεις και δράσεις του πνευματικού κόσμου της πε-

ριοχής μας, της δημοτικής αρχής Β.Β.Β. και όχι μόνο,

και ασφαλώς και της ΕΒΔΟΜΗΣ ως πνευματικού

φορέα.

Εμείς ήδη το ενστερνιζόμαστε και γι’ αυτό θα επα-

νέλθουμε και με τις σκέψεις όσων προαναφέρθηκαν.

Τελειώνουμε με μια περιεκτική φράση: Το “Απολώνιο

Ανοικτό Πανεπιστήμιο” πρέπει να ιδρυθεί.

Συγχωρέστε μας που σπεύσαμε να το ονομάσουμε,

αλλά νομίζουμε ότι είναι ο ενδεδειγμένος τίτλος και

λόγω του Ζωστήρα Απόλλωνα στο χώρο του Καβου-

ρίου, αλλά και λόγω του συμβολισμού του αρχαίου

θεού Απόλλωνα, ως θεού του φωτός, της μουσικής,

της Ποίησης, της ίασης κ.ά., όπως ο “εύμορφος αι-
ώνιος έφηβος”.
Θα επανέλθουμε λοιπόν, αναμένοντας και τις σκέ-

ψεις του πνευματικού κόσμου της περιοχής μας και

όχι μόνο, και, φυσικά της Δημοτικής Αρχής.

Eγγραφές στο Ανοικτό 

Δημοτικό Πανεπιστήμιο

του Δήμου Σαρωνικού

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις όσων επιθυμούν να συμμετά-

σχουν  στον κύκλο μαθημάτων του Ανοικτού Δημοτι-

κού Πανεπιστημίου του Δήμου Σαρωνικού.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν ως τις 28 Σεπτεμβρίου

2018 και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε όλες τις

δημοτικές ενότητες,  καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες  και  στο saronikos.openunivercity@gmail.com.

Πληροφορίεςστον υπεύθυνο του προγράμματος Μι-

χάλη Λύτρα,  στο τηλέφωνο 22993 20356 και email:

saronikos.openunivercity@gmail.com

Ο κύκλος των μαθημάτων αφορά το χειμερινό εξάμηνο

από τον Οκτώβριο του 2018, ως τον Ιανουάριο του

2019. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Αμφι-

θέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 3

Οκτωβρίου 2018 με θεματικές ενότητες:

• Τουρισμός-Φιλοξενία

• Ψυχολογία-Ψυχοθεραπεία-Αυτογνωσία.

Επιστημονική γνώση και

«Λαϊκό Πανεπιστήμιο»

Σεμινάρια Μουσικής Προπαιδείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" (Μικράς

Ασία 3, Βούλα), εγκαινιάζει  Σεμινάρια Μουσικής Προ-

παιδείας για παιδιά 2- 6 χρονών.

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη.  Θα
προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέ-
ροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε να
μαθαίνουν ενώ παίζουν» – Carl Orff
Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από

το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής,

της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Έρχονται σε

επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, τραγούδι, κί-

νηση, χορός), µε πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Τα σεμινάρια της μουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:

3 στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρό-

νου  3 στη γνώση του σώματος

3 στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντα-

σίας 3 στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της

μουσικής μνήμης.

Πληροφορίες στα τηλ: 6973063821 και 6998958059.
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Όταν ο Αχιλλέας απευθυνόταν στον ηλικιωμένο δά-

σκαλό τοu  τον Φοίνικα, χρησιμοποιούσε την προσφώ-

νηση «άττα γεραίε», που η απόδoση στην σημερινή

έκφραση είναι «πατέρα, γέροντα» και περιείχε όλα τα

πιο ζεστά και ανθρώπινα συναισθήματα του σεβα-

σμού, της αγάπης, της υπερηφάνειας και γενικά της

ολοκλήρωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας!!!

Τη λέξη «άττα» οι πρόγονοι των Ελλήνων οι Πελασ-

γοί,  την χρησιμοποιούσαν για να εκφράσουν την τι-

μημένη έννοια τού πατέρα και ο νομός της Αττικής

πήρε το όνομά του, από την λέξη άττα,  γιατί θεωρεί-

ται από την εποχή του βασιλιά της Αττικοβοιωτίας του

Ώγυγου, τότε που έγινε ο πρώτος κατακλυσμός, σαν

ο πατριαρχικός νομός της Ελλάδας!! 

Οι ελληνικές ηθικές αξίες, όπως το φιλότιμο, ο σεβα-

σμός η φιλοξενία κ.α., μένουν αναλλοίωτες μέσα στην

αδιάκοπη ροή του ατέρμονα χρόνου και αποτελούν

την συνέχεια, την συνάφεια,  την σαφήνεια και την

μοναδικότητα της αθάνατης  ελληνικής γλώσσας, με

το μουσικό ρυθμό της Συμπαντικής αρμονίας, παρ’ ότι

δέχεται συνεχείς ακρωτηριασμούς από τους δήθεν

προστάτες της!!

Τα συναισθήματα των Ελλήνων προς τους ηλικιωμέ-

νους, ημεδαπούς, αλλοδαπούς ακόμα και εχθρούς,

όπως η συμπεριφορά του Μ. Αλέξανδρου προς την

μητέρα του Δαρείου, που υποκλίθηκε μπροστά της και

της ζήτησε να εκπληρώσει τις επιθυμίες της,  αποτε-

λεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότη-

τας και φανερώνει ότι το ελληνικό ήθος είναι

συνυφασμένο με το ελληνικό DNA!!!

Ο σεβασμός προς τους γέροντες αποτελούσε υπέρ-

τατο αγαθό και το συναντάμε στο στρατόπεδο των

Αχαιών, στο Τρωϊκό πόλεμο, όπου όλοι σέβονταν τον

βασιλιά της Πύλου Νέστωρα, επειδή ήταν ο μεγαλύ-

τερος!!

Στη Σπάρτη όταν έκαναν γιορτές πρώτοι χόρευαν οι

γέροντες και τραγουδούσαν «Εμείς ήμασταν  κάποτε
ρωμαλέοι νέοι»!!
Και ακολουθούσε ο χορός των νέων ανδρών που τρα-

γουδούσαν «Εμείς είμαστε τώρα και αν θέλετε δοκι-
μάστε» και τελείωνε με το χορό των παίδων που

συμπλήρωναν τραγουδιστά: «Εμείς όμως θα γίνουμε
καλύτεροι»!!
Τον ίδιο σεβασμό έτρεφαν προς τους γέροντες  και οι

Αθηναίοι, αν και το γήρας το θεωρούσαν συμφορά,

επειδή τους αφαιρούσε  τις χαρές της νεότητας!!

Οι νόμοι της Αθήνας,  για τον σεβασμό των ηλικιωμέ-

νων,  ήταν πολύ σκληροί!!!  Όποιος έδειχνε ασέβεια

προς κάποιον γέροντα, αντιμετωπιζόταν σαν άτιμος

και του αφαιρούσαν τα πολιτικά του δικαιώματα, ενώ

τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα να φροντίζουν τους γο-

νείς τους με το νόμο του «γηροβοσκείν»!! 

Ο Ιπποκράτης είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την

πορεία και τα προβλήματα  του γήρατος και για την

αντιμετώπισή τους!!

Στη πολιτική ζωή των Ελλήνων πάντοτε κύριο ρόλο

κατείχαν οι γεροντότεροι, όπως στη Βουλή των Γε-

ρόντων, στη Γερουσία της Σπάρτης και στην αντί-

στοιχη Βουλή των Πεντακοσίων της Αθήνας,  όπως

και στη Μινωική Κρήτη!!

Η Γερουσία ήταν σώμα υπεύθυνο για την εσωτερική

πολιτική και δεν ελεγχόταν από κανέναν για τις απο-

φάσεις της, ενώ μπορούσε να κρίνει ακόμα και τους

βασιλείς!!

Σήμερα πολλοί λαοί μιμήθηκαν τις ελληνικές Γερου-

σίες  και τις εφαρμόζουν στις κοινοβουλευτικές Δη-

μοκρατίες τους, όπως  οι ΗΠΑ, η  Γαλλία, η  Ιταλία κ.α. 

Τα φώτα του πολιτισμού,  που μεταλαμπάδευσαν οι

Έλληνες σε όλο τον κόσμο, κάποιοι τα άρπαξαν για

τους εαυτούς τους, χρησιμοποιώντας την αδυναμία

των Ελλήνων, λόγω της επί αιώνων διαρκούσας σκλα-

βιάς τους!! 

Το γερουσιαστικό νομοθετικό σώμα δεν λειτούργησε

ποτέ στο νεοϊδρυθέν κράτος της  Ελλάδας και εγκα-

ταλείφθηκε οριστικά το 1935!!!

Ο ΟΗΕ ανακήρυξε την 1η  Οκτωβρίου  κάθε χρόνου,

σαν Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους ηλικιωμέ-

νους και όρισε 5 βασικές αρχές υποστήριξης τους

που είναι:  

― η ανεξαρτησία,

― η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων στα κοινά, 

― η δυνατότητα εκπλήρωσης των προσωπικών στό-

χων, 

― η φροντίδα και η αξιοπρέπεια!!!

Το γήρας δεν είναι ασθένεια, αλλά φυσική κατάσταση

της ζωής, και αυτό το γνώριζαν οι Έλληνες από τα πα-

νάρχαια χρόνια και γι’ αυτό το λόγο τιμούσαν και σέ-

βονταν τη σοφία και οξυδέρκεια των πρεσβυτέρων και

η λέξη «γήρας»  σήμαινε το «λάφυρο» και όσο πιο με-

γάλο είναι το γήρας τόσο πιο βαρύ είναι και το λά-

φυρο από τις μάχες της ζωής!!!

Μέσα στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες πα-

ραμένει αναλλοίωτος ο σεβασμός προς του ηλικιωμέ-

νους και ο παππούς και η γιαγιά κατέχουν ξεχωριστή

θέση μέσα στην οικογένεια!!!

Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από το σεβασμό

που δείχνει στους γέροντες και στις γερόντισσες κι

αυτοί οι ορισμοί χρησιμοποιήθηκαν,  από την Ορθό-

δοξη Χριστιανική Εκκλησία της Ελλάδας, για να προ-

σφωνούν τους μοναχούς και τις μοναχές των

Χριστιανικών μοναστηριών καθώς και την λέξη «πρε-

σβύτερος» για τους ιερείς!!!

Στη σκλαβωμένη Ελλάδα οι γέροντες είχαν τιμητική

θέση και οι απόψεις τους ήταν σεβαστές  σε καιρό πο-

λέμου αλλά και ειρήνης!!

Η επιβίωσή τους εξαρτιόταν  από την φροντίδα των

παιδιών τους, γιατί δεν υπήρχε συνταξιοδότηση  και

αν δεν είχαν παιδιά, δέχονταν τη βοήθεια των συμπο-

λιτών τους μέσα από την επαιτεία!!!

Η Ελλάδα ήταν και είναι η ωραιότερη χώρα με  φιλό-

ξενους και υπερήφανους ανθρώπους!!! Διάφοροι κα-

τακτητές όσο και αν την «ρήμαξαν»,  πάντα τα

αποθέματα της ομορφιάς της είναι ατελείωτα, γι’ αυτό

θέλουν να μας πείσουν ότι είμαστε παιδιά του Οιδί-

ποδα και μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας, αλλά δεν

είναι έτσι!!! 

Ο Οιδίποδας ήταν ένας και είχε λόγο να βγάλει τα

μάτια του κατά την άποψή του. Εμείς είμαστε πολλοί

και δεν θα αφεθούμε στα χέρια όσων προσπαθούν να

μας φτωχύνουν πνευματικά, γιατί υλικά το κατάφεραν

και τώρα εκφράζουν την επιθυμία, ότι μετά τα 70 χρό-

νια τους  οι Έλληνες πρέπει να ετοιμάζονται να μετα-

κομίσουν στο βασίλειο του Πλούτωνα, για να μπορούν

να απολαύσουν κάποιοι άλλοι, με τα χρήματα των

συντάξεών τους,  τις χαρές  στο βασίλειο του Διονύ-

σου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι  εκτός από τα

γλέντια, ο Διόνυσος διέθετε  και τις περίφημες και μο-

ναδικές Μαινάδες, υπό την μορφή της  θείας Δίκης!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Άττα γεραίε”!!!

“H Μικρά Ασία της Καρδιάς μας”

Εξαιρετικό το τριήμερο εκδηλώσεων στο Δήμο 3Β για

με τίτλο: “H Μικρά Ασία της Καρδιάς μας” και μπράβο

στους συντελεστές. Αλλά εκείνο το κάγκελο που χώ-

ριζε επισήμους και ...πληβείους ποιος το σκέφτηκε;

Αποτέλεσμα να μείνουν οι μισές καρέκλες άδειες, οι

...πληβείοi να στέκονται όρθιοι, να ανοίξει το κάγκελο

και «οι έσχατοι έσσονται πρώτοι». 

Και επειδή είμαστε γκρινιάρηδες, αυτοί που κάθονταn

στις πρώτες καρέκλες διαμαρτυρήθηκαν γιατί πήγαν

οι άλλοι, που ήρθαν τελευταίοι, πρώτοι...

Τα σκοπούμενα στα Σκόπια

Λοιπόν, έχουν “πέσει” θεοί και δαίμονες, στα Σκόπια,

να πείσουν και τον τελευαταίο πολίτη να ψηφίσει ναι

στο δημοψήφισμα. Από όλη την Ευρώπη, οι καρε-

κλεγκάθετοι βρέθηκαν εκεί αλλά και από Αμερική και

αλλού. Μου θυμίζουν το δημοψήφισμα στην Κύπρο

για το σχέδιο Αναν, με τι λύσσα προπαγάνδιζαν υπέρ

του σχεδίου όχι μόνο όλοι αυτοί που σήμερα τρέχουν

στα Σκόπια, αλλά και οι παρουσιαστές των καναλιών

που “λιβάνιζαν” και τρομοκρατούσαν από το πρωί ως

το βράδυ. Κι όμως ο λαός άντεξε...

Και είναι λογικό το μυαλό μας να πηγαίνει στα χειρό-

τερα. Πρέπει να αφυπνιστούμε και να ενωθούμε, να

αντιδράσουμε στον επερχόμενο διαμελισμό της

χώρας μας· γιατί αυτό έρχεται, απλά δεν το έχουμε

αντιληφθεί όλοι...

Αυτήκοος διάλογος!

― Δημήτρη, πότε επέστρεψες από τις διακοπές σου;
― Μόλις χθες. Ήμουν στο εξωτερικό.
― Ναί, που πήγες;
― (Ειρωνικά). Στη Νότια Μακεδονία... 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Με άλλη μία αγκυλωτική απόφαση, το

κεντρικό κράτος στερεί έσοδα από το

Δήμο Κρωπίας, γιατί (λέει) έχει Δημο-

τική Κοινοφελή Επιχειρήση και όχι

Ανώνυμη Εταιρεία, με αποτέλεσμα να

μη μπορεί να προχωρήσει σε μισθώσεις

παραλιακών χώρων για εξυπηρέτηση

των λουομένων. Δηλαδή, το κράτος

θέλει οπωσδήποτε εμπορικές ενέρ-

γειες από τους Δήμους και όχι για το

κοινό καλό μετατρέπει σιγά σιγά τους

Δήμους σε Ανώνυμες εταιρείες.

Για το θέμα γράφει σε ανακοίνωσή του
ο Δήμος Κρωπίας:

«Ο Δήμος Κρωπίας τα τελευταία δύο

χρόνια έχει απώλεια εσόδων από τη μη

τοποθέτηση καντινών στην επιτρεπό-

μενη για τέτοιες μισθώσεις (σ.σ παρα-

χώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας)

στην παραλία του Αγίου Δημητρίου.

Αυτή η πραγματικότητα έχει επισημαν-

θεί και την περασμένη χρονιά και φέτος

προς την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών-

Αν.Αττικής και το Υπ. Οικονομικών που

ανήκει. Σημειωτέον ότι στον όμορο

Δήμο Σαρωνικού λειτουργεί καντίνα με

συμφωνητικά διετίας ή τριετίας- ανά-

λογα που εκμισθώνονται -από τη Ανώ-

νυμη Εταιρία του Δήμου Σαρωνικού. 

Στο Δήμο Κρωπίας, η Δημοτική Επιχεί-

ρηση που υπήρχε (2007) μετατράπηκε

σε Κοινωφελή Επιχείρηση και όχι σε

Ανώνυμη Εταιρία. Αυτή η λανθασμένη

πολιτική απόφαση της τότε δημοτικής

περιόδου αποκλείει τον Δήμο Κρωπίας

από κάθε  δράση εκμετάλλευσης καν-

τινών και άλλων δραστηριοτήτων με

ανάλογα πολυετή συμφωνητικά  μίσθω-

σης. Γνωστοποιούμε επίσης για άλλη

μια φορά ότι στις παραλίες του Δήμου

Κρωπίας, από Σκαλάκια Αλθέας έως

και την Αγία Μαρίνα έχει απαγορευτεί

η τοποθέτηση καντινών, ομπρελών και

ξαπλώστρων από την Αρχαιολογική

Υπηρεσία καθότι τις έχει χαρακτηρίσει

ως απολύτου προστασίας αρχαιολογι-

κές περιοχές (σ.σ Β1 σύμφωνα με το

ΦΕΚ 199Δ/2003 Ζ.Ο.Ε). 

Για τους ανωτέρους λόγους, ο Δήμος

Κρωπίας αξιώνει αποζημιώσεις για τα

χαμένα έσοδα Δημοσίου και Δήμου». 

Ιστορικά δικαιώματα

στη Λουμπάρδα

Ο Δήμος Κρωπίας τονίζει με έμφαση

πως: «Διαβεβαιώνουμε ότι ο Δήμος μας

υπερασπίζεται τα ιστορικά δικαιώματά

του στην παραλία Λουμπάρδας με

βάσει ιστορικά στοιχεία και ιστορικά

κτίσματα δημοτικής/κοινόχρηστης ιδιο-

κτησίας αλλά και της συμφωνίας χρή-

σης από ιδιώτη από σύμβαση της

προηγούμενης δημοτικής διοίκησης

που δέσμευε ένα τμήμα με χρηματική

μίσθωση, απέναντι στην δημόσια εται-

ρία ΕΤΑΔ Α.Ε. Διεκδικούμε σταθερά

την επίσημη απόδοση της έκτασης στο

Δήμο Κρωπίας.

Χαμένα έσοδα διεκδικεί ο Δήμος Κρωπίας 
από την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών-Αν.Αττικής και το Υπ. Οικονομικών

για την απαγόρευση μίσθωσης σημείων εξυπηρέτησης λουομένων

Σε λειτουργία και

πάλι η Δημοτική

Συγκοινωνία

Κορωπίου

Το δημοτικό λεωφορείο που ασκεί

συγκοινωνιακό έργο στην Αγία Μα-

ρίνα, τον Καρελλά και το 2ο Δημοτικό

Κοιμητήριο θα είναι πάλι σε λειτουργία

από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό

κοινό του Δήμου μας για την ξαφνική

διακοπή της λειτουργίας του. 

Μη αναμενόμενη μηχανική βλάβη το

καθήλωσε από 27 Αυγούστου 2018

στο συνεργείο και η αποκατάστασή

του υπερέβη τους προγραμματισμέ-

νους χρόνους επαναλειτουργίας που

είχαν ανακοινωθεί.

Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει το νέο μεγάλο έργο υποδο-

μής ύδρευσης για την περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας

1 της Αγίας Μαρίνας (δυτικό τμήμα της Αγίας Μαρίνας με

όριο διαχωρισμού μεταξύ της ΠΕ1 και ΠΕ2 την Λεωφ. Αγίας

Μαρίνας) μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού

2.177.419 εκ. ευρώ, με την ανάδειξη αναδόχου εταιρίας.

Η κατασκευή του νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της

περιοχής αυτής έχει μήκος 24 χλμ. και έχει- σύμφωνα με

την μελέτη- ορίζοντα 40ετίας (σε ζήτηση παροχών και πίε-

σης δικτύου).

Το σημαντικότερο τμήμα του δικτύου αφορά την κατασκευή

δύο τροφοδοτικών αγωγών από το σημείο σύνδεσης με το

δίκτυο της ΕΥΔΑΠ που ενώνεται με το εσωτερικό δίκτυο

ύδρευσης, νέο και υφιστάμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά

τη διάρκεια κατασκευής του δικτύου θα κατασκευαστούν και

οι ιδιωτικές συνδέσεις για όλους τους καταναλωτές (μονές

και διπλές παροχές χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλω-

τών, δωρεάν όπως και στα προηγούμενα έργα ύδρευσης)

ενώ προβλέπεται η κατασκευή 16 νέων πυροσβεστικών

κρουνών ικανοποιώντας στο μέγιστο τις ανάγκες πυροπρο-

στασίας της περιοχής.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν εκτελεστεί σημαντικά έργα υπο-

δομής ύδρευσης από το 2013-2015 στην περιοχή της Αγίας

Μαρίνα-Αγίου Δημητρίου: στις πολεοδομικές ενότητες 2 και

3 έγινε αντικατατάσταση αγωγών μήκους 50 χλμ με δύο ερ-

γολαβίες, αντίστοιχα, αξίας 3.300.000 εκ. ευρώ και 453.658

χιλ. ευρώ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013) ενώ ολοκληρώ-

θηκε το σημαντικό έργο τηλεμετρίας βασικού δικτύου ύδρευ-

σης Αγίας Μαρίνας αξίας 700.000χιλ ευρώ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΕΣΠΑ 2007-2013)Τέλος, σε  φάση ολοκλήρωσης- βρίσκονται

τα έργα δανείου Δήμου Κρωπίας, ύδρευσης-οδοποιίας, σε

εκτός σχεδίου περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και της Αγίας

Μαρίνας. 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΩΠΙΑΣ
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Αυγουστιάτικα, στο κατακαλόκαιρο τις γιορτινές

ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Βουλιώτης, μεγάλος

εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών. Συνιδριτής με

τον Τάκη Δήμα, το Σύλλογο Kung Fu η Τριπλή

Αρμονία.

O Σύλλογος τον αποχαιρετά...

Με μεγάλη λύπη και

συγκίνηση είμαστε

υποχρεωμένοι να

ανακοινώσουμε στα

μέλη και στους φί-

λους του συλλόγου

μας την απώλεια

του Δασκάλου Αν-

τώνη Γιαννούλη.

Είναι πολύ δύσκολο

να βρεις λόγια για

να μιλήσεις για

έναν άνθρωπο τόσο

αυθεντικό και τόσο

καθαρό στην ψυχή,

όσο ο Grand Master

Αντώνης Γιαννούλης.

Η ικανότητά και η γνώση του στις πολε-

μικές τέχνες, τόσο στη μαχητική όσο και

στη θεραπευτική, αλλά και την πνευμα-

τική μορφή τους, ήταν απαράμιλλη και

συγκρινόταν μόνο με την αγάπη που είχε

για τους μαθητές του.

Γι' αυτόν η διδασκαλία ήταν λειτούργημα

και την έκανε βάζοντας μέσα όλη την

ψυχή του.

Αφιλοχρήματος, ιδιαίτερα μορφωμένος,

και πάντα ένας μεγάλος ΜΑΧΗΤΗΣ που

αντιμετώπισε με αφάνταστη καρτερία και

υπομονή τα πολλά προβλήματα υγείας που τον

βασάνισαν τα τελευταία 10 χρόνια.

Η μαχητική του ικανότητα ήταν εκπληκτική...

αλλά εκείνος το θεωρούσε ταπεινωτικό να μι-

λάει για "ξύλο"... Ωστόσο εκείνος ο κλέφτης που

πετάχτηκε με μια πλάγια κλωτσιά πίσω στα δέν-

τρα, ενώ ο Δάσκαλος κρατούσε ήρεμα στα χέρια

του την τσάντα που ο εγκληματίας προσπάθησε

να του αρπάξει θα είχε πολλά να πει... ή ο ιδιο-

κτήτης νυχτερινού μαγαζιού που χτυ-

πούσε βάναυσα κοπέλα υπάλληλο...

καθώς και οι μπράβοι του ...που προσπά-

θησαν κατόπιν να σώσουν το αφεντικό

τους... και άλλα και άλλα...

Στους αρχαίους μύθους της Ανατολής, οι

Σοφοί και Γενναίοι Δάσκαλοι των Πολεμι-

κών Τεχνών γινόντουσαν μετά τον θά-

νατό τους Δράκοι. Καλά Πνεύματα που

φύλαγαν τον Τόπο...

Όσο για μένα προσωπικά, ποτέ δεν θα ξε-

χάσω τις ατέλειωτες ώρες που εκείνος,

χωρίς καμιά επιπλέον

αμοιβή προσπαθούσε

να διδάξει έναν

μπερδεμένο έφηβο,

που ακόμα έμπλεκε

μέσα στο νου του τις

πολεμικές τέχνες με

το σινεμά, την ενερ-

γειακή και πνευμα-

τική εξάσκηση με

ηλίθιες φαντασιο-

πληξίες και την αλη-

θινή γενναιότητα με

το νταηλίκι..

Sifu Τάκης Δήμας

Σύλλογος Kung Fu η Τριπλή Αρμονία

Ο
Δάσκαλος (Si-fu) Αντώνης Γιαννούλης γεννήθηκε το

1962 στην Αθήνα, και οι Πολεμικές Τέχνες τον κέρδισαν

από την εφηβεία του. Ξεκινώντας με Γιαπωνέζικο Κα-

ράτε στην ηλικία των 12 χρόνων, στα 15 του άρχισε την εκ-

παίδευσή του στο Τανγκ Σου Ντο και το Ναμ Κουέν Ντο. Στα

18 του ασχολήθηκε για 2 χρόνια με το Κίκ μπόξινγκ. Μετά τη

στρατιωτική του θητεία ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Σα-

ολίν Χουνγκ Γκαρ και στο Τσόϊ Μοκ Πάϊ Κουνγκ Φου με Δά-

σκαλο τον Κινέζο Μάστερ Τανγκ Τουνγκ Γουΐνγκ που είχε

μόλις έρθει στην Ελλάδα από το Χονγκ Κονγκ, το έτος 1985.

Από τότε μέχρι σήμερα ο Αντώνης Γιαννούλης συνέχιζε τη

μαθητεία του με τον ίδιο Δάσκαλο, και ήταν ο παλαιότερος

«οικογενειακός μαθητής του Μάστερ Τανγκ».

Το 1989 ήταν ο πρώτος εκπαιδευτής που πιστοποιήθηκε από

το Σύνδεσμο Κινέζικου Σαολίν Κουνγκ Φου του Τανγκ (Tang’s

Chinese Shaolin Kung Fu Association). To 1991 προάγεται σε

επικεφαλή εκπαιδευτή του Κινέζικου Συνδέσμου Κουνγκ Φου

Ελλάδος του Τανγκ από το Μάστερ Τανγκ Τούνγκ Γουΐνγκ.

Από το 1988 παράλληλα με το Σαολίν Χουνγκ Γκαρ Κουνγκ

Φου ο Αντώνης Γιαννούλης άρχισε να εκπαιδεύεται στις τέ-

χνες του Γιανγκ στυλ Τάϊ Τσι Τσουάν και του Τσι Κουνγκ. Το

1993, έχοντας διδαχθεί τις απλοποιημένες και τις παραδοσια-

κές φόρμες, τα Σπρωχτά Χέρια, τις Μαχητικές Εφαρμογές και

τα παραδοσιακά όπλα της Τέχνης, πιστοποιήθηκε σαν εκπαι-

δευτής του Γιανγκ Τάϊ Τσι Τσουάν, του Τάϊ Τσι Κουνγκ και των

εσωτερικών θεραπευτικών ενεργειακών τεχνών Γιανγκ Σεν

Κουνγκ, Φανγκ Σουνγκ Κουνγκ, Τσιάνγκ Τσουάνγκ Κουνγκ,

Τζαμ Τζονγκ Κουνγκ και Σαολίν Τσι Κουνγκ.

Το 1994 αποσύρεται από τη θέση του επικεφαλής εκπαιδευτή

του Συνδέσμου Κινέζικου Σαολίν Κουνγκ Φου του Τανγκ και

ένα χρόνο αργότερα συνιδρύει το Σύλλογο Κουνγκ Φου «Η

Τριπλή Αρμονία» μαζί με το Δάσκαλο Παναγιώτη Δήμα στη

Βούλα Αττικής. Σύντομα ο σύλλογος αυτός γίνεται το σημαν-

τικότερο κέντρο εκπαίδευσης Σαολίν Κουνγκ Φου, Τάϊ Τσι

Τσουάν και Τσι Κουνγκ στα νότια προάστια της Αθήνας.

Εκτός από το σύλλογο Κουνγκ Φου «Η Τριπλή Αρμονία» που

αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων του, ο Si-fu Αντώνης

Γιαννούλης δίδαξε κύκλους μαθημάτων, εργαστήρια και σεμι-

νάρια των τεχνών που γνωρίζει σε πολλές σχολές, συλλό-

γους, γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και meeting Πολεμικών

Τεχνών εντός και εκτός Αθήνας, σε περιοχές όπως Ιλίσσια

Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Σεπόλια, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο,

Ανάβυσσο Αττικής, Λουτράκι Κορινθίας, Θήβα, Χαλκίδα, Ερέ-

τρια και Σάμο. 

Εφυγε από τη ζωή ο Grand Master Αντώνης Γιαννούλης

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”
Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης

του Φυσικού Περιβάλλοντος και 

του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

Βάρη, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στηρίζουμε τη Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση της

εφαρμογής της Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένηςκαι θα υποστηρίξουμε

αυτή τη διαδικασία.  Άλλωστε αυτός ήταν και είναι ο

στόχος μας εξαρχής.

Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος αυτή την περίοδο κα-

ταβάλλει προσπάθειες ώστε να τοποθετηθούν στα

σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οι

ειδικοί κάδοι για το χαρτί. Έτσι οι μαθητές εκτός από

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση θα έχουν και τη

δυνατότητα της εφαρμογής. Ελπίζουμε ότι η Δημο-

τική Αρχή θα στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.

Χαιρόμαστε που ο Δήμαρχος θέτει ως προτεραι-

ότητα το ζήτημα της προστασίας του Υμηττού και όχι

την εγκατάσταση ασύμβατων με το βουνό δραστη-

ριοτήτων. Εμείς  θα παρακολουθούμε στενά τις εξε-

λίξεις  με απόλυτο γνώμονα την προστασία του

φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού και την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. Παράλληλα είμαστε ανοικτοί σε συνεργασία με

τη Δημοτική Αρχή στηβάση βιώσιμων λύσεων για ζη-

τήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Ελπίζουμε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει πολύ σύντομα

σε γενικευμένη εφαρμογή της Διαλογής την Πηγή,

καθώς τα Πηγαδάκια Βούλας αποτελούν μόλις μια

μικρή μόνο ενότητα του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com
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Εχουμε γράψει για τα “Ανοιχτά Κέντρα

Εμπορίου”, που έχει αναλάβει και πρωτο-

στατεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών. Οι προθεσμίες τρέχουν που

μπορεί ένας Δήμος να δηλώσει το ενδια-

φέρον του και καταληκτική ημερομηνία

είναι η 24 Σεπτμεβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε

αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση για

τη Δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν-

ταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία» την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου

2018 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών (ΕΕΑ.) παρουσία της Ειδικής

Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ

του ΕΤΠΑ και ΤΑ Ευγενίας Φωτονιάτα και

του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Δημή-

τρη Αυλωνίτη καθώς και τη συμμετοχή

20 Δημάρχων και Αντιδημάρχων από όλη

την Αττική.

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση συμ-

μετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία

μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και των οικείων Εμπορικών Συλλό-

γων / Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα

(Δήμος & οικείος Εμπορικός Σύλλογος /

Επιμελητήριο) θα υλοποιήσει ένα σύνολο

συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβά-

σεων με στόχο την αναβάθμιση της λει-

τουργικότητας και αισθητικής της

περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση

της οικονομικής δραστηριότητας που

αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής,

με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρ-

μογών.

Από το ΕΕΑ παρέστησαν ο Πρόεδρος

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Α' Αντιπρό-

εδρος Νίκος Γρέντζελος, ο Β' Αντιπρό-

εδρος Νίκος Κογιουμτσής, ο Γ'

Αντιπρόεδρος Ηλίας Μάνδρος, ο Γενικός

Γραμματέας Δημήτρης Γαβαλάκης, ο

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επι-

χειρήσεων Γιώργος Ζηκόπουλος και ο

Υπεύθυνος Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων

και Σχέσεων με Κοινωνικούς Φορείς και

πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββα-

θάς.

Συμμετείχαν ακόμη οι Δήμοι, Αγίας Βαρ-

βάρας, Γαλατσίου Μεταμόρφωσης, Νέας

Ιωνίας, Πετρούπολης, Περιστερίου, Με-

ταμόρφωσης, Γαλατσίου, Σπατών-Αρτέ-

μιδας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Το Δήμο Κρωπίας εκπροσώπησε ο αντι-

δήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών,

Ανδρέας Ντούνης και ο εμπορικός σύλ-

λογος (ΕΕΒΕΚ) Κορωπίου από την Σοφία

Ντούνη.  Μαζί τους ήταν και ο ειδικός συ-

νεργάτης του Δήμου, Ιωάννης Κατιμερ-

τζόγλου.  Η αντιπροσωπεία του Δήμου

Κρωπίας ενημέρωσε για την προετοιμα-

σία υποβολής –συμμετοχής στο πρό-

γραμμα ως σχήμα ΟΤΑ-ΕΕΒΕΚ ζητώντας

και κάθε δυνατή τεχνική –συμβουλευτική

συνδρομή από το ΕΕΑ. 

Στην ομιλία της η Ευγ. Φωτονιάτα ανέ-

φερε, μεταξύ άλλων, ότι μετά και από πα-

ρότρυνση του ΕΕΑ εξετάζεται θετικά το

ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας

υποβολής αιτήσεων για τη Δράση που

λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, με πι-

θανή νέα καταληκτική ημερομηνία 31

Οκτωβρίου 2018, ώστε να δοθεί περισ-

σότερος χρόνος στους ενδιαφερόμε-

νους αλλά παράλληλα να μην

διακυβευθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποί-

ησης του Προγράμματος. 

Μετά από σχετικό αίτημα του ΕΕΑ, η Ει-

δική Γραμματέας άφησε ανοιχτό το εν-

δεχόμενο αύξησης του αριθμού των

Δήμων με τους οποίους μπορεί να συ-

νεργαστεί ο Εμπορικός Σύλλογος ή το

Επιμελητήριο, από τέσσερις, που προ-

βλέπει η τρέχουσα Πρόσκληση, σε

πέντε. 

Από την πλευρά του ο Γ.Γ.Ε. υπογράμ-

μισε τα οφέλη των συνεργειών και δή-

λωσε ότι προκειμένου η Δράση να

«ριζώσει» και να αλλάξει πραγματικά το

εμπορικό κέντρο κάθε πόλης, θα εφαρ-

μοστεί παράλληλα ένα σχέδιο για την

καταπολέμηση του παρεμπορίου. Συγκε-

κριμένα, θα υπογραφούν, όπως είπε, επι-

χειρησιακές συμφωνίες με κάθε

Περιφέρεια της χώρας ώστε να γίνονται

συντονισμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμά-

κια «πριν ακόμη το παρεμπόριο φτάσει

στο πεζοδρόμιο ή στις προθήκες κατα-

στημάτων». Ακόμη, σημείωσε ότι θα επα-

νεξεταστούν οι αγορανομικές διατάξεις

με στόχο τη διαμόρφωση ενός απλού

πλαισίου που θα απαλλάσσει από περιττά

διοικητικά βάρη τις εμπορικές επιχειρή-

σεις και ταυτόχρονα θα προστατεύει

αποτελεσματικά τον καταναλωτή.

Συνολικά 11 Δήμοι έχουν εκφράσει εν-

διαφέρον συνεργασίας με το Επαγγελ-

ματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο

της Δράσης. Με αφορμή, το μεγάλο εν-

διαφέρον των Δήμων ο πρόεδρος του

ΕΕΑ εκτίμησε ότι με προγραμματισμό και

συνεργασία μπορούν να υπάρξουν

«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» σε κάθε

Δήμο.

Με σταθερό γνώμονα την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας και των μελών του

το ΕΕΑ, όπως τόνισε ο Πρόεδρός του, θα

προχωρήσει στην υλοποίηση της Δρά-

σης, συστήνοντας μια ομάδα ειδικών που

θα συνεργαστεί με τους πέντε Δήμους οι

οποίοι τελικά θα επιλεγούν, ενώ θα γίνει

προσπάθεια μέρος της απαιτούμενης με-

λέτης να χρηματοδοτηθεί από το Επιμε-

λητήριο.

ΕΕΑ, Δήμοι και Εμπορικοί Σύλλογοι αντάλλαξαν

απόψεις για τα “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου”

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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Η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού της Γης

διοργανώθηκε ταυτόχρονα σε περισσότε-

ρες από 100 χώρες (15-16/9/18), όπου υλο-

ποιήθηκαν εθελοντικές δράσεις με τη

συμμετοχή φορέων και πολιτών. 

Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετείχε για μια

ακόμη φορά ενεργά στην προσπάθεια αυτή,

το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, με δεκάδες

εθελοντές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην

παραλία της Σαρωνίδας και καθάρισαν τον

ευρύτερο χώρο από πλαστικά καπάκια και

άλλα απορρίμματα. Στη συνέχεια, οι εθε-

λοντές συγκεντρώθηκαν σε κατάστημα

εστίασης της περιοχής, όπου ενημερώθη-

καν από την τοπική συντονίστρια του let’s

do it και του World Cleanup Day, για τους

σκοπούς της δράσης και για την προσπά-

θεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης. 

Εθελοντικός καθαρισμός  πραγματοποι-

ήθηκε επίσης το Σάββατο 15/9, στον Όρμο

Καταφυγίου, από τον Εξωραϊστικό και Πο-

λιτιστικό Σύλλογο «Ο Ποσειδώνας» και την

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στην Σαρωνίδα

από φοιτητές εθελοντές. 

Οι δράσεις καθαρισμού θα συνεχιστούν σε

διαφορετικά σημεία του Δήμου κάθε μήνα.

Επόμενο ραντεβού έδσε ο Δήμος

Σαρωνικού στις 23 Σεπτεμβρίου

στην Σαρωνίδα. 
Τον Δήμαρχο Σαρωνικού, Γιώργο Σω-

φρόνη, εκπροσώπησε η Εντεταλμένη Δημο-

τική Σύμβουλος για το Περιβάλλον, Αικατε-

ρίνη Γκούμα. Σε γραπτό μήνυμά του, ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Για εμάς στο Δήμο Σαρωνικού, η θάλασσα
και οι ακτές είναι μέρος της παράδοσης
αλλά και της καθημερινότητάς μας. Η καθα-
ριότητα και η βιωσιμότητά τους, επηρεά-
ζουν άμεσα την ποιότητα της ζωής μας.

Επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον μας.
Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο, αυτό τον πολύ-
τιμο θησαυρό, να τον διατηρήσουμε και να
τον παραδώσουμε άθικτο στις επόμενες γε-
νιές. Θέλουμε η προστασία του θαλάσσιου,
αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος να
γίνει συνείδηση και καθημερινή πράξη για
όλους»

Ημέρα καθαρισμού της Γης στο Δήμο Σαρωνικού
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ BIG BANG ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

«Για την Ιστορία της Δυτικής Σκέψης, η Αρχαία Ελλάδα
αποτέλεσε ό,τι για το Σύμπαν το Big Bang, δηλαδή η Με-
γάλη Έκρηξη από την οποία προέκυψαν οι Γαλαξίες και οι
αστερισμοί. Εάν δεν είχε υπάρξει ο Ελληνικός Πολιτισμός,
σήμερα θα είχαμε καταλήξει κάτω από την επιρροή των
ανατολικών δογμάτων. Γιατί λίγο πιο κάτω από την Ελ-
λάδα υπάρχει η τρομερή Μέση Ανατολή, περίεργη γη,
όπου οι άνθρωποι μεγαλώνουν με το χόμπι της θρησκείας.
Δίχως κάποιες μάχες, όπου ευτυχώς νίκησαν οι δικοί μας
και δίχως την αντίσταση του Ελληνικού Ορθολογισμού
που μας κληροδότησαν οι γέροντες Προσωκρατικοί Φιλό-
σοφοι, κανείς από εμάς δεν θα είχε σωθεί από την ασια-
τική επιδρομή».
(Λουτσιάνο ντε Κρεσέντσο, 1928, εκδόσεις Οδυσσέας, 2004,

σελ. 492 “Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας - απόσπα-

σμα από τον πρόλογο του βιβλίου).

«Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται ύστερα από το κυνήγι,
κατά τη διάρκεια του πολέμου και πριν από τις Εκλογές».
(Όττο Έντουαρντ Λέοπολντ, πρίγκηπας του Μπίσμαρκ, 1815-1898,

Γερμανός Καγκελάριος).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Όττο φον Μπίσμαρκ, ήταν Πρώσος πολιτικός,

που πραγματοποίησε την ενοποίηση της Γερμανίας. Ήταν

ο πρώτος Σιδηρούς Καγκελάριος (Reichskanzler), λόγω της

αυταρχικότητάς του, όταν ίδρυσε την Γερμανική Αυτοκρα-

τορία το 1871, την οποία υπηρέτησε επί 19 χρόνια. Επειδή

διανύουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και θα

ακουστούν πολλά (υποσχέσεις, δεσμεύσεις, παροχές),

πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να θυμόμαστε διαρκώς

τα πάντα επίκαιρα λόγια του Γερμανού πολιτικού μέχρι την

προσέλευσή μας στην κάλπη. Όσο απογοητευμένοι και αν

είμαστε πρέπει να έχουμε διδαχθεί ήδη ότι:

Επιτυχημένος πολιτικός αναδεικνύεται ο Ψεύτης και
Αποτυχημένος και Απατημένος πολίτης αποδεικνύεται
ο Απαίδευτος.

Η απόσταση μεταξύ προεκλογικής ρητορικής και κυβερνη-

τικού προγράμματος είναι τεραστία και τερατεία (= τερα-

τολογία, αγυρτεία, απάτη).

Στην πολιτική ζωή του τόπου έχει επικρατήσει, δυστυχώς,

από τη μεταπολίτευση και ύστερα (1974-2018) η κουλ-

τούρα του Ψέματος και η πλήρης απαξίωση της Λογικής.

Οι Έλληνες ψηφίζουν γνωρίζοντας ότι τα μεγάλα λόγια

θα μείνουν μόνο στα χαρτιά. 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΛΑΟ ΤΗΣ
1. Καλλιέργησε τον απόλυτο Εκφαυλισμό, Φαυλοκρατία.

2. Προώθησε τον Αφελληνισμό.

3. Ανέχθηκε την Απαιδευσία.

Στην εποχή της Ψηφιακής Μετα-Αλήθειας, η Μαζική Εξα-

πάτηση, η Καταιγιστική / Πληθωριστική Χειραγώγηση του

Μυαλού και η Απύθμενη Προπαγάνδα έχουν ξεπεράσει

όλα τα επιτρεπτά όρια της ανοχής και του μέτρου. Στην

Post-Truth ή Post-Fact εποχή οι πολιτικοί κυριαρχούν και οι

πολίτες ψηφίζουν χωρίς να τους απασχολεί καν τι είναι

αληθινό ή ψεύτικο ή τι είναι πραγματικό γεγονός και τι όχι.

Ο ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΤΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (1ος - 2ος μ.Χ.)

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΣΑΜΟΣΑΤΕΥΣ 120-180 μ.Χ.
Ο σημαντικότερος, ρήτορας - σοφιστής, εκπρόσωπος της

Δεύτερης Σοφιστικής (1ος - 3ος μ.Χ.).

Ο σατιρικός συγγραφέας των ανθρώπινων αδυναμιών.

Ο οραματιστής των διαστημικών πτήσεων.

Ο αφηγηματογράφος με το απαράμιλλο ύφος.

Ο κριτικός της τέχνης.

Η σημερινή παρουσίαση του Λουκιανού καθίσταται επιτα-

κτική λόγω της επικαιρό-

τητας που αποκτά το

έργο του από τη σύγ-

κριση των δύο εποχών:

εκείνης των χρόνων του

Λουκιανού, - 2ος μετα-

χριστιανικός αιών «η

χρυσή βασιλεία» όπως

τον χαρακτήρισε ο Δίων

ο Κάσσιος Κοκκηιανός

(155-235) στο έργο του

“Ρωμαϊκή Ιστορία”, σε 80 βιβλία - και της σημερινής δικής

μας. Ακέραια σώζονται τα βιβλία 36-60 (χρονική περίοδος

68 π.Χ - 47 μ.Χ.), τα υπόλοιπα σώζονται σε αποσπάσματα

και βυζαντινές επιτομές.

Ο Λουκιανός γεννήθηκε στα Σαμόσατα, μια πόλη που βρι-

σκόταν  κοντά στον ποταμό Ευφράτη και ήταν πρωτεύουσα

του βασιλείου της Κομμαγηνής. Το βασίλειο αυτό το 72 π.Χ.

ο Βεσπασιανός (69-79) το είχε ενσωματώσει οριστικά στην

επαρχία της Συρίας, για το λόγο αυτό ο Λουκιανός αποκα-

λεί ο ίδιος τον εαυτό του “Σύρο” και όχι “Σύριο”, που είναι

ο κάτοικος της Σύρου (ο Συριανός). 

ΑΠΟ ΚΑΚΟΣ ΕΡΜΟΓΛΥΦΟΣ (ΛΙΘΟΞΟΟΣ) ΑΡΙΣΤΟΣ

“ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΥΦΟΣ”

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένα “ευτυχές” ατύχημα, να σπάσει μια πλάκα στο ερ-

γαστήριο μαρμαροτεχνικής του θείου του όπου ήταν

μαθητευόμενος και ένα όνειρο (ενύπνιον) που είδε, τον

έκαναν να στραφεί στα Ελληνικά Γράμματα. Αυτός ο

νεαρός οθνείος (αλλοδαπός) στα 20 χρόνια της ηλικίας

του κατέστη Ευφραδής και Πολιτισμένος Έλλην. Χωρίς

να έχει μητρική γλώσσα την ελληνική, κατόρθωσε να

τη γράφει με τόση άνεση, χάρη και σαφήνεια, όση κανείς

άλλος από τους συγχρόνους του.

Διάβασε και κατείχε καλά όλη την Αρχαία Ελληνική και

Ρωμαϊκή Φραμματεία. Σήμερα, δυστυχώς, οι περισσότεροι

Έλληνες είναι Ανελλήνιστοι λόγω της απομάκρυνσής

τους από τα Κλασσικά Γράμματα.

Το Lucianeum corpus περιλαμβάνει 86 έργα και 53 κομψά

και ευφυή επιγράμματα που περιλαμβάνονται στην “Ανθο-

λογία”.

Εμείς θα σας παρουσιάσουμε δύο έργα του, ένα με μορφή

επιστολής και ένα διαλογικό. Τα έργα αυτά ανήκουν στην

περίοδο της ωριμότητάς του (160-170) και αυτή των γηρα-

τειών (170-θάνατος). Το ένα «Ἀλέξανδρος ἤ ψευδόμαντις»

(τέλος σύνταξης το 171 δημοσίευση μετά το 180 μ.Χ.),

όπου στιγματίζει την ανήθικη ζωή του μεγάλου αγύρτη και

θρησκομανούς απατεώνα Αλεξάνδρου. Και το διαλογικό

του έργο  «Φιλοψευδής ἤ Ἀπιστῶν (167-169).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ή ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ 

Ο ΑΒΩΝΟΤΕΙΧΙΤΗΣ (105-175)

Η ύπαρξη του Αλεξάνδρου, του κύριου στόχου του Λουκια-

νού, στον ομώνυμο λίβελλο, βεβαιώνεται ιστορικά. Ο Αλέ-

ξανδρος του οποίου η δράση τοποθετείται στα 150-170 μ.Χ.

καθιέρωσε λατρεία και ίδρυσε μαντείο προς τιμήν του Γλύ-

κωνα, του Νέου Ασκληπιού (θεού με μορφή φιδιού), στο

Αβώνου τείχος, μικρό λιμάνι της Παφλαγονίας στην ακτή

του Ευξείνου. 

Νομίσματα και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονται

από το Αβώνου τείχος, τη Νικομήδεια και τη Δακία μαρτυρούν

τη μεγάλη εξάπλωση και σημαντική διάρκεια επιβίωσης της λα-

τρείας του Γλύκωνα. Ο “Αλέξανδρος” γράφτηκε κατά παραγ-

γελία κάποιου Κέλσου, προφανώς επικούρειου, και αποτελεί

μια δυσφημιστική βιογραφία του περίφημου μάντη-ιερέα. Ο

“Αλέξανδρος” αποτελείται από 61 παραγράφους. Οι δυο πρώ-

τες παράγραφοι  (§ 1-2) αποτελούν την εισαγωγή και οι δύο

επόμενες (§ 3-4) περιγράφουν τη σωματική και ψυχική κατά-

σταση του Αλεξάνδρου, ακολουθεί η κυρίως “βιογραφία” (§ 5-

60), όπου ο Λουκιανός περιγράφει όλα τα κατορθώματα του

μάντη - ιερέα, και τέλος στον επίλογο (§ 61) αναφέρονται οι

σκοποί της συγγραφής του βιβλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
Κεφ. 15: «Ἡμέρας μέν οὖν οἴκοι ἔμεινεν ἐλπίζων ὅπερ ἦν, ὑπό
τῆς φήμης αὐτίκα μάλα παμπόλλους τῶν Παφλαγόνων συν-
δραμεῖσθαι. Ἐπεί δέ ὑπερεπέπληστο ἀνθρώπων ἡ πόλις, ἁπάν-
των τούς ἐγκεφάλους καί τάς καρδίας προεξῃρηµένων
οὐδέν ἐοικότων σιτοφάγοις ἀνδράσιν, ἀλλά µόνῃ τῇ
µορφῇ µή οὐχί πρόβατα εἶναι διαφερόντων...».
(= Για αρκετές ημέρες έμεινε στην κατοικία του ο Αλέξαν-

δρος ελπίζοντας, όπως και έγινε, ότι εντός ολίγου η φήμη

του ως μάντη ιερέα θα προσέλκυε πολλούς από τους Πα-

φλαγόνες στο τείχος του Αβώνου και όταν η πόλη πλημ-

μύρισε από ανθρώπους, οι οποίοι είχαν ήδη χάσει

προηγουμένως το νου και την καρδιά τους και καθόλου

δεν ομοίαζαν με λογικούς ανθρώπους και μόνο κατά τη

μορφή διέφεραν από τα πρόβατα...).

ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ
Δεν πρέπει ν’ αρνηθούμε να ψηφίσουμε στις επικείμενες

εκλογές (ΑΠΟΧΗ) ενισχύοντας το πλειοψηφούν κόμμα,

αλλά έχουμε χρέος και ευθύνη να αρνηθούμε να δώσουμε

την ψήφο μας σ’ όσους μας αντιμετωπίζουν ως πρόβατα,

μας υπόσχονται ανώδυνη σφαγή και μας ανταλλάσσουν

στο ζωοπάζαρο της νομής της εξουσίας. Ας αποδείξουμε

ότι δεν είμαστε πρόβατα/ανδράποδα αλλά ενεργοί πολίτες

με πολιτική βούληση και σύνεση.

TΟ ΕΤΥΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Το όνομα του Λουκιανού σημαίνει ο Πεφωτισμένος. Ο Λου-

κιανός σε εννέα έργα του εμφανίζεται με το όνομα Per-

sona Λυκίνος.  Παράγεται από την ομηρική λέξη λύκη =

φως. Εξ ου λυκάβας (= η πορεία, η τροχιά του ήλιου, το

έτος), λυκόφως, λυκαυγές, λύχνος, λύγδος (= λευκό μάρ-

μαρο, κατάλευκος λίθος), Λυκαβηττός, λευκός απ’ όπου και

τα λατινικά luceo (= φωτίζω), luna (= σελήνη), lumen και

lux (= φως). Στα Σανσκριτικά το φως λέγεται ruk: είναι το

γλωσσικό φαινόμενο του ρωτακισμού, όπου μετατρέπεται

το l σε r και roke (= luceo) από το αρχαίο ομηρικό ρήμα

λεύσσω = βλέπω, παρατηρώ, ατενίζω. Το φαινόμενο είναι

διαλεκτικό και παρατηρείται κυρίως στην ερετριακή ιωνική

διάλεκτο. Παραδείγματα: > αδελφός > αδερφός, Αλβανίτης

> Αρβανίτης, Δελφοί > Δερφοί, κόλπος > κόρφος, φαύλος

> φαύρος κ.π.ά.

Οι σπουδαιοφανείς Ινδοευρωπαϊστές Γλωσσολόγοι θα πρέ-

πει να μας εξηγήσουν αν το φαινόμενο είναι Ελληνικό ή Ιν-

δοευρωπαϊκό. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία

αναμένω τις “επιστημονικές” τους εξηγήσεις τους.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀληθινολογίας 

ἄρχεσθαι
&

Φιλοψευδίας
παύεσθαι
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Εχουμε γράψει κατά καιρούς για το πέ-

τρινο κτήριο των οδών  Β. Παύλου 51

και Αισώπου, για την τύχη του και για

την πρωτοβουλία της καθηγήτριας

Βούλας Λαμπροπούλου να προτείνει

να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Εστία

Μουσών, στο Δήμο 3Β ανοίγοντας μία

μακρά αλληλογραφία... Παράλληλα

ενεργούσε  συλλέγοντας μάλιστα και

υπογραφές.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ήρθε σε επαφή με τους κληρονόμους

του κτηρίου (Κληροδότημα  Μάξιμου

Μητσόπουλου), το οποίο σήμερα κατέ-

χει η Ακαδημία Αθηνών και ξεκίνησε

μία διαδικασία   αλλεπάλληλων συναν-

τήσεων προκειμένου να το αξιοποιήσει

ο Δήμος 3Β.

Mετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις

συναποφάσισαν να υπογραφεί μεταξύ

του Δήμου και της Ακαδημίας Αθηνών

σύμβαση μίσθωσης του συγκεκριμένου

ακινήτου  σαράντα ετών διάρκειας με

μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ, αναπρο-

σαρμοζόμενο κατά ποσοστό 1,3% ετη-

σίως, με την προϋπόθεση ότι  θα

χρησιμοποιηθεί είτε ως χώρος πολιτι-

στικών εκδηλώσεων είτε ως χώρος φι-

λοξενίας ατόμων από ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες, 

Μάλιστα όπως ακούστηκε από το δή-

μαρχο, το μίσθωμα αυτό θα κατευθυνό-

ταν (με συναπόφαση των δύο μερών,

Δήμου και Ακαδημίας) σε υποτροφία

δημότη φοιτητή, της Ακαδημίας.

Και το διαξευτικό ή μπαίνει, διότι όπως

είχε ενημερώσει ο δήμαρχος Γρηγ.

Κωνσταντέλλος σε δημοτική συνε-

δρίαση, χρειάζεται  αλλαγή της χρήσης

γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί

η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτη-

ρισμένο  αμιγούς κατοικίας. 

Η παραπάνω λοιπόν συμφωνία επικυ-

ρώθηκε με την υπ. αρ. 211/2018 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

με την από 29 Μαϊου 2018 απόφαση

της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Λίγη προϊστορία

Γράφαμε τον Απρίλιο του 2015: H καθη-

γήτρια Βούλα Λαμπροπούλου και Βου-

λιώτισσα δικαιώνεται στον αγώνα της να

γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Εστία Μουσών

το πέτρινο σπίτι στη Βούλα, ιδιοκτησία

της Ακαδημίας Αθηνών, όσον αφορά την

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για πολι-

τισμό, αφού ο Δήμαρχος είχε τονίσει ότι

«δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση».
Και δικαιώθηκε γιατί απευθύνθηκε στην

επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννα

Μαρή, η οποία υπηρέτησε 15 χρόνια στο

Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και η οποία κατέθεσε

γνωμάτευση πάνω στο θέμα που της

έθεσε η Β. Λαμπροπούλου: «Εάν οι πολε-

οδομικές διατάξεις του Δήμου 3Β επιτρέ-
πουν τη χρήση κτηρίου για τον πολιτισμό,
και βιβλιοθήκη, εις το επί των οδών Αισώ-
που 2 και Βασ. Παύλου παραδοσιακό κτή-
ριο, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών».

Τι απαντά εν κατακλείδι η Ι. Μαρρή:

«Σαφής γίνεται η διάκριση από το νο-
μοθέτη μεταξύ των κτηρίων χρήσεως
κατοικίας ή πολιτισμού, όπου ο άνθρω-
πος ικανοποιεί ατομικές, φυσικές και-

πνευματικές του ανάγκες, και των
κτηρίων χρήσεως εμπορικής ή βιομηχα-
νίας κλπ., όπου κάποιος ασκεί με σκοπό
το κέρδος, την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα. Ο σκοπός του νομοθέτη
που ίδρυσε τέτοια διαφορετική μετα-
χείριση είναι η διαφορά των δύο χρή-
σεων και από άποψη εξωτερικής
εμφάνισης του κτηρίου, και από άποψη
θορύβου, κίινησης και ενόχλησης προς
τους κατοίκους προκαλούμενης κατ’
ανάγκην από μια επαγγελματική
χρήση. Τουναντίον η χρήση για πολιτι-
σμό ομοιάζει προς τη χρήση κατοικίας
και εξωτερικά και από άποψη όχλησης
- διότι πολιτισμός και πολιτιστικές συ-
ναντήσεις μπορούν να γίνονται και στις
κατοικίες χωρίς κανένας να ενοχληθεί.
Δεν υπάρχει όχληση διότι η κίνηση
είναι κατ’ ανάγκην μικρή και αθόρυβη
και η εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου
δεν διαφοροποιείται από εκείνην της
κατοικίας.
Ο νέος νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α), ο
οποίος προβλέπεται ότι θα αντικατα-
στήσει όλες τις προηγούμενες διατά-
ξεις, προβαίνει σε νέα χωροταξική και
πολεοδομική μεταρρύθμιση. Οι προβλε-

πόμενες κατηγορίες κατοικίας Κ1, κα-
τοικίας επιπέδου γειτονιάς, και λοιπές
προβλέπουν σαφώς χρήσεις κτηρίων
πολιτισμού (Αρθρο 16, 1.5 - άρθρο 17,
1.3)».
Και καταλήγει η Ι. Μαρρή: «Θεωρώ ότι
είναι απολύτως σύμφωνη με τις
ισχύουσες, παλαιές εξίσου καθώς και
με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις και
πιστεύω ότι η απόφαση του Δήμου να
επωφεληθεί της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς των δημοτών, θα εμπλουτίσει το
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με
μια νέα πολιτιστική χρήση αναγκαία πε-
ρισσότερο από ποτέ στους καιρούς
μας».
Μετά τη γνωμάτευση της Ι. Μαρή, η

Βούλα Λαμπροπούλου επανήλθε στη

Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β. Μάλιστα

στη συνεδρίαση της 31/3/15, ο επικε-

φαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δη-

μοσθένης Δόγκας, αναφέρθηκε στο

θέμα και κατέθεσε τη γνωμάτευση, στο

Προεδρείο. Ο Δήμαρχος είχε επιφυ-

λαχθεί να τη μελετήσει.

Στο προκείμενο

Ο Δήμος μετά τη συμφωνία με την Ακα-

δημία Αθηνών, απέστειλε όπως προ-

βλέπεται, τον πλήρη φάκελο (μελέτη

ανακαίνισης αποφάσεις συμβουλίων

κλπ.) προς την Διεύθυνση Κοινωφελών

Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής, προκειμένου να προβεί

στις νόμιμες ενέργειες και ειδικότερα

να εγκρίνει τη μακροχρόνια σύμβαση.    

ΟΧΙ από την Αποκεντρωμένη!!!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

στη συνεδρίασή της (26-07-2018), απο-

φασίστηκε να αναβληθεί η έκδοση

απόφασης εγκρίσεως της μακροχρό-

νιας μίσθωσης του ακινήτου μεταξύ του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

και της Ακαδημίας Αθηνών. 

Απεστάλη μάλιστα στην Ακαδημία Αθη-

νών από “Αποκεντρωμένη” το με αριθμό

πρωτοκόλλου 64802/4069/2-8-2018 έγ-

γραφό της, με τίτλο ''Διευκρινήσεις σχε-

τικά με τη μακροχρόνια μίσθωση

ακινήτου επί των οδών Β. Παύλου 51 και

Αισώπου, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήμα-

τος  Μάξιμου Μητσόπουλου, που διαχει-

ρίζεται η Ακαδημία Αθηνών''. 

Καταλάβατε; Στα του οίκου μας (συγ-

κεκριμένα Δήμος και Ακαδημία Αθη-

νών) δεν κάνουμε εμείς κουμάντο,

αλλά η ...”Αποκεντρωμένη”...

Ίσως θέλει να το θέσει ως αίτημα στους

“Θεσμούς” και στους “Δανειστές” για

να μας επιτρέψουν...

Για ποια Αυτοδιοίκηση μιλάμε;;;

Αννα Μπουζιάνη

Ο πολιτισμός, ο Δήμος 3Β και η Αποκεντρωμένη...
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ΕΛΛHΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.  589  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης εργασιών του
έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙ-
ΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ», εκτιμώμενης
συνολικής αξίας σύμβασης
80.645,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή). Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του

Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότη-
τας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης.
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επι-
κοινωνίας:
――――――――――――――――
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙ-
ΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
Τηλ. 22983052333
Telefax 2298053913
E-mail limhydra@otenet.gr
――――――――――――――――
• Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr.
• Κωδικός NUTS κύριου τόπου
εκτέλεσης του έργου: EL307 
• Κωδικός CPV: 45431000-7
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης: 1. Καθαίρεση λιθοστρώτου, 2.
Βαθύ αρμολόγημα με κονίαμα, 3.
Κατασκευή λιθοστρώτου, 4. χαλύ-
βδινοι οπλισμοί, 5. Αγωγοί αποχέ-
τευσης, 6. Σκυρόδεμα 12/15, 7.

Γεωύφασμα.
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5)
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  εφόσον ανήκουν στην
τάξη Α2  και άνω  και που είναι εγκα-
τεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος
της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Οικονομικός φορέας

συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου
76  του ν. 4412/2016.  Δεν απαιτεί-
ται από τις εν λόγω ενώσεις να πε-
ριβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία)
• Λόγοι αποκλεισμού / Κριτήρια επι-
λογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22
της διακήρυξης.
• Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/16.
• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδια-
φερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-

στήματος. Το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους, παρά-
γεται από την ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του υποσυστήματος. Εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή προσκο-
μίζεται υποχρεωτικά από τον οικο-
νομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδο-
σης, οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών είναι η 12/10/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφο-
ρών είναι η 18/10/2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία, καθώς και τα απο-
δεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρημα-
τοδοτείται από ΠΔΕ. Δεν προβλέπε-
ται η χορήγηση προκαταβολής στον
Ανάδοχο.
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμ-
φωνα με το άρθ. 4.3 της διακήρυξης.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 1.613,00
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 12/5/2019, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.ΥΔΡΑΣ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Σ. Ιωάννης

Διαδικασία απαλλαγής από

τον ΕΝΦΙΑ στις πληγείσες

περιοχές

Μετά την ενημερωτική εκδήλωση του κυβερνητικού κλι-

μακίου στο Μάτι, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, σε συνεργα-

σία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του

Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, υλοποιείται το

αίτημα των πολιτών που επλήγησαν, προκειμένου να

προβλεφθεί διαδικασία μη αυτοπρόσωπης παρουσίας

για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιούχων, για

τα ακίνητα που φέρουν δελτίο επανελέγχου του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών.
Συγκεκριμένα:

• Για τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση και δή-

λωση συναίνεσης για το έκτακτο βοήθημα των 5000€, συν-

τάσσεται κατάλογος με επεξεργασία των στοιχείων των

δελτίων επανελέγχου και  των αιτήσεων, από τις υπηρεσίες

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΑΑΔΕ

• Η επεξεργασία στοιχείων και η σύνταξη καταλόγου δι-

καιούχων θα συνταχθεί τμηματικά και το αργότερο μέχρι

20/9/2018, ανά δελτίο επανελέγχου (αριθμός), ΑΦΜ ιδιο-

κτήτη, ΑΤΑΚ (αριθμούς ακινήτου στο Ε9) και τηλέφωνο επι-

κοινωνίας. Στο αρχείο αυτό θα συμπεριλαμβάνονται και

εγγραφές για τυχόν συνιδιοκτήτες που έχει στη διάθεσή

του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

• Η ΑΑΔΕ, μέχρι τις 21/9/2018, θα ενημερώσει τους ιδιο-

κτήτες με μήνυμα στο λογαριασμό τους στο TAXISnet.

• Φορολογούμενοι που θεωρούν ότι δικαιούνται την απαλ-

λαγή και δε θα λάβουν το σχετικό μήνυμα, θα μπορούν να

επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογου-

μένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ στον αριθμό 210 6247000 μέχρι

και την Τρίτη 25/9/2018, που ειδικά για το σκοπό αυτό θα

λειτουργήσει και το Σαββατοκύριακο (22-23/9) μεταξύ 8:30-

15:00.

• Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία οι φορολογούμενοι θα

πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον ΑΦΜ τους, τον

αριθμό του δελτίου επανελέγχου και τον ΑΤΑΚ του ακινή-

του. Με βάση τα τρία αυτά στοιχεία θα εξετασθεί σε συ-

νεργασία με το ΥΜΕ αν όντως οι φορολογούμενοι που θα

καλέσουν δικαιούνται την απαλλαγή.

• Κατόπιν επιβεβαίωσης των τηλεφωνικών αιτημάτων από

το ΥΜΕ και μετά την επεξεργασία του συνολικού αρχείου,

η ΔΗΛΕΔ θα επανεκκαθαρίσει, κατόπιν απαλλαγής, μαζικά

τον ΕΝΦΙΑ των εν λόγω φορολογουμένων και θα αναρτή-

σει τα νέα εκκαθαριστικά στις 26/9.

• Φορολογούμενοι που δεν θα έχουν λάβει το σχετικό μή-

νυμα στο λογαριασμό τους στο TAXISnet και δεν θα έχουν

καλέσει στο ΚΕΦ της ΑΑΔΕ μέχρι και την Τρίτη 25/9 ή που

θα έχουν καλέσει μέχρι την ημερομηνία αυτή αλλά δεν θα

μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι είναι δικαιούχοι της απαλλαγής

ΕΝΦΙΑ, θα χρειαστεί να επισκεφτούν προς το σκοπό αυτό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο, 20-09-2018 
Αρ. Πρωτ. 1142
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ.  1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ με το δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α)
4. Την υπ΄ αριθμ. 15/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώ-
που Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλη-
τικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί λήψης
απόφασης για προγραμματισμό προσλή-
ψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου επί αντιτίμω  έτους 2018.
5. Την υπ’ αριθμ. 22539/8410/16-03-2018
Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσω-
πικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου στο ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με
αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερι-
κών.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 20914/16-05-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48
ν. 4325/2015, εγκρίθηκε η απασχόληση
τεσσάρων (4) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ.
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ,
για την κάλυψη αναγκών με την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
7. Το ΦΕΚ 1703/τ.Β΄/1-8-2011 περί συγ-
χώνευσης Νομικών Προσώπων και σύ-
στασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακριτικό
τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρ-
κόπουλου - Μεσογαίας (ΦΕΚ
2080/Β΄/30.7.2015).
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 286/21-02-2018 βε-
βαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτή-
των Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί ύπαρξης πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη προσωπικού  της πα-
ρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη

αναγκών του Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητι-
κών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,  που εδρεύει στο
Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικό-
τητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντί-
στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα  απαιτού-
μενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙ-

ΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κε-
φαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήμα-
τος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,
η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά
τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του
άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994

(όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του νομού Αττικής,  εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται
μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδι-
αία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημε-
ρίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης
[μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-
03-2017» να γίνει στο χώρο του

δημοτικού καταστήματος του δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής
(έδρα του ΝΠΔΔ) καθώς και στο δι-
κτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπού-
λου (www.markopoulo.gr).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση

φέρει την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινω-
νικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία
Δημοσθένη Σωτηρίου (έδρα του
ΝΠΔΔ), Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο,
υπόψη κας Κιμπεζή Αικατερίνης και

Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινω-
νίας: 2299020124, 2299020178). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπι-
κές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτι-
κού καταστήματος, εφόσον η ανάρ-
τηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανω-
τέρω προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθε-
σμίας μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του Δήμου Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr). 
Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα
απασχοληθούν στα προγράμματα
που υλοποιεί το Ν.Π.Δ.Δ. και είναι τα
εξής: Μουσικοκινητική αγωγή στην
προσχολική ηλικία, ρυθμική γυμνα-
στική, ενόργανη γυμναστική, γενική
γυμναστική, αεροβική, super pro κοι-
λιακών, pilates.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμος Μαρκόπουλου ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 8 μήνες 4
101 Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών Μεσογαίας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας “Βραυρώνιος”

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
101 Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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Ν.Ι.Μέρτζος Δημοσιογράφος-συγγραφέας

Την μεθεπόμενη Κυριακή διεξάγεται στα Σκόπια το

κρίσιμο Δημοψήφισμα για την Συμφωνία των Πρε-

σπών και η Δύση κήρυξε πανστρατιά για την έγκρισή

της. Μετά τον καταιγισμό υποσχέσεων, προτροπών

και απειλών, όλα δείχνουν «Ναι».

Ήδη, υπό την απειλή σαρωτικών ποινικών διώξεων

στο εσωτερικό και την ασφυκτική πίεση των Δυτικών,

το εθνικιστικό κόμμα ΒΜΡO-DPMNE, που μετά δέκα

χρόνια στην εξουσία, ασκεί την Αξιωματική Αντιπολί-

τευση υπέκυψε.

Την Τρίτη 11/9 κάλεσε τους οπαδούς του να μετά-

σχουν στο δημοψήφισμα και να ψηφίσουν κατά συ-

νείδηση. Προηγουμένως είχε ταχθεί δημόσια υπέρ

της ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, με την οποία

συνδέεται άμεσα η Συμφωνία των Πρεσπών. Eν τω

μεταξύ στις 7/9 επιφανή ιδρυτικά στελέχη του ΒΜΡΟ

κάλεσαν τους οπαδούς να ψηφίσουν «ναι».

Στην κοινή δήλωσή τους τονίζουν: «Έχουμε πλήρη
συνείδηση ότι η αποδοχή της Συμφωνίας με την Ελ-
λάδα είναι ιστορικής σημασίας ειδικά τώρα που βρι-
σκόμαστε σε σταυροδρόμι. Το όνειρο της χώρας μας
από την πρώτη ημέρα της ανεξαρτησίας της ήταν η
ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.»

Ο κύβος ερρίφθη. Και τον έριξε η Δύση. Κορυφαίοι

ηγέτες της ΕΕ. και του ΝΑΤΟ καθώς επίσης Αμερικα-

νοί υπουργοί επεσκέφθηκαν διαδοχικά τα Σκόπια, συ-

ναντήθηκαν με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και

συνέστησαν δημόσια να υπερψηφισθεί η Συμφωνία

των Πρεσπών.

Συνοψίζονται:

― 1.8 Μάθιου Πάλμερ Αμερικανός Βοηθός Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών για την Ευρώπη και την Ευρασία. «Η
Συμφωνία των Πρεσπών, μόλις επικυρωθεί, ανοίγει
την πόρτα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον στη Μακεδο-
νία και στους πολίτες της. Η Αντιπολίτευση πρέπει
να σκεφθεί στρατηγικά και να θέσει ως προτεραι-
ότητά της το Κράτος.»

― 3.8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Καλούνται όλοι να δια-
σφαλίσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας με την Ελ-
λάδα.»

― 9.8 Κούρτις Σπαπαρότι, Αμερικανός στρατηγός,

Διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη: «Η

ένταξη στο ΝΑΤΟ δίνει τη δυνατότητα για ένα ελπιδο-
φόρο μέλλον στη Μακεδονία και θα έχει τεράστιες θε-

τικές επιπτώσεις για την ασφάλεια και την ευημερία

στην περιοχή. Η Συμφωνία με την Ελλάδα αποτελεί θε-

τικό παράδειγμα για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευ-

ρώπης.»

― 10.8 Φίλιπ Ρίκερ, πρώην πρέσβυς των ΗΠΑ στα

Σκόπια: «Το Δημοψήφισμα είναι μια ευκαιρία για
όλους να δηλώσουν ότι θέλουν ένα θετικό μέλλον
για τη χώρα σας.»

― 21-23.8 Ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Νί-

κολα Ντιμιτρώφ επισκέπτεται επίσημα την Ουάσιγ-

κτον όπου συναντάται με τον Αμερικανό ομόλογό

του Μάϊκ Πομπέο, αρμόδιους για την Ευρώπη, Συμ-

βούλους Εθνικής Ασφαλείας και κορυφαίους Γερου-

σιαστές. ΄Ολοι χαιρετούν δημόσια την Συμφωνία των

Πρεσπών. Γουές Μίτσελ αναπληρωτής υπουργός

Εξωτερικών για την Ευρώπη και την Ευρασία. «Οι
Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τη Συν-
θήκη των Πρεσπών. Αναμένουμε ένα επιτυχημένο
Δημοψήφισμα στις 30 Σεπτεμβρίου.»

― 22.8 Η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρ-

κελ τηλεφωνεί στον ομόλογό της Ζόραν Ζάεφ: «Επι-
βεβαιώνω την στήριξη της Γερμανίας στη Συμφωνία
με την Ελλάδα. Το Δημοψήφισμα αποτελεί κορυφαία
δημοκρατική πράξη και θα εκφράσει την αποφασιστι-
κότητα των πολιτών για το μέλλον της χώρας.»

― 25.8 Ο Ντιμιτρώφ παρουσιάζει την Συμφωνία στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιοχάνες Χαν Επίτροπος

αρμόδιος για την διεύρυνση: «Το Δημοψήφισμα είναι
επιλογή ανάμεσα στο μέλλον εντός της ΕΕ και στην
απομόνωση.»

― 29.8 Κρίστιαν Ντάνιελσον, διευθυντής της Διεύ-

θυνσης Διεύρυνσης και Γειτονικής Πολιτικής της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής: «Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι
πολίτες θα κάνουν μια επιλογή που θα διαμορφώσει
το μέλλον της χώρας σας και αυτή η επιλογή θα έχει
συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές. Σας καλώ να
ψηφίσετε στο Δημοψήφισμα.»

― 1.9 Μάθιου Πάλμερ, Αναπληρωτής Υφυπουργός

Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ευρώπη και την Ευρα-

σία: «Πιστεύω στη σοφία των Μακεδόνων πολιτών
και είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουν να πάρουν
τη σωστή απόφαση στο Δημοψήφισμα.»

― 2.9. Τζέφρυ Πάγιατ, πρέσβης των ΗΠΑ στην

Αθήνα: «Μου έκανε εντύπωση ότι επιχειρηματίες από
τη Θεσσαλονίκη στους οποίους δεν αρέσει η Συμφω-
νία των Πρεσπών, συμφωνούν ότι η εφαρμογή της θα
δημιουργήσει σημαντικές, νέες οικονομικές ευκαι-
ρίες. Η λύση “ξεκλειδώνει” τις σχέσεις με τους βόρει-
ους γείτονες.»

―3.9 Κρίστιαν Χέλμπαχ, ειδικός εκπρόσωπος του

Γερμανικού ΥΠΕΞ: «Η Συμφωνία με την Ελλάδα είναι
μια ιστορική λύση και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει
να ληφθεί η σωστή απόφαση γιατί αλλιώς η χώρα σας
μπορεί να κολλήσει ξανά. Είμαστε χαρούμενοι και έκ-
πληκτοι ότι η κυβέρνησή σας κατάφερε να επιλύσει
τη διαμάχη με την Ελλάδα. Αυτή είναι η καλύτερη εί-
δηση που λάβαμε τα τελευταία χρόνια από τα Δυτικά
Βαλκάνια. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να υλοποι-
ηθεί αυτή η Συμφωνία.»

― 5.9 Μάθιου Νίμιτς διαμεσολαβητής του ΟΗΕ:

«Έχουν περάσει 25 χρόνια και μπορεί να περάσουν
άλλα τόσα προτού έρθει μια νέα Συμφωνία. Η μακρο-
χρόνια αναμονή και η μη εφαρμογής της Συμφωνίας
είναι πολύ επικίνδυνη.»

― 6.9 Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γρά-

φει στον ομόλογό του Γκιόργκε Ιβάνωφ: «Η ιστορική
Συμφωνία των Πρεσπών επιλύει τη μακροχρόνια διέ-
νεξη για το ονοματολογικό με την Ελλάδα και ανοί-
γει το δρόμο για την ένταξη της Μακεδονίας στο

ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Η Συμφωνία και η ένταξη της Μα-
κεδονίας στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη
σταθερότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την πε-
ριοχή.»

― 6.9 Γενς Στόλτενμπεργκ, Γενικός Γραμματέας του

ΝΑΤΟ: «Στο Δημοψήφισμα θα αποφασίσετε εάν θα
συμμετάσχετε στη διεθνή κοινότητα. Εναπόκειται
στους πολίτες να αποφασίσουν. Είμαστε έτοιμοι να
σας καλωσορίσουμε ως το 30ο μέλος μας. Πρόκειται
για μια ευκαιρία που εμφανίζεται μια φορά στη ζωή
για να γίνετε μέλος της διεθνούς κοινότητας με όλα
τα οφέλη που φέρνει μαζί της.»

― 7.9 Ο Καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν

Κουρτς επισκέπτεται επίσημα τα Σκόπια: «Χαιρετίζω
τον συμβιβασμό που επετεύχθη και καλώ τους πολί-
τες να συμμετάσχουν στο επερχόμενο Δημοψήφισμα
να ψηφίσουν “ναι” στη Συμφωνία και “ναι” στην ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της Μακεδονίας. Εμείς θεω-
ρούμε ότι θα ήταν πολύ θετικό αν υπάρχει μεγάλη
συμμετοχή και θετική έκβαση του Δημοψηφίσματος.»

― 7.9 Έντγκαρ Ρινκέβιτς υπουργός Εξωτερικών της

Λετονίας, που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, συναντά-

ται με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά: «Ελπί-
ζουμε όλοι ότι θα ολοκληρωθεί η Συμφωνία των
Πρεσπών με την ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ
και στην ΕΕ. Θα αποκαλώ εφ εξής τη χώρα Βόρεια
Μακεδονία.»

― 8.9 Στόλτενμπεργκ στην «Καθημερινή»: «Εάν η
Ελλάδα δεν επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών
θα χάσει την αξιοπιστία της.»

― 8.9 Η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρ-

κελ επισκέπτεται επίσημα τα Σκόπια: «Το Δημοψήφι-
σμα είναι μια ιστορική ευκαιρία που έρχεται μόνο μια
φορά. Εκείνη την ιστορική ημέρα μην καθίσετε στο
σπίτι. Ένα επιτυχημένο Δημοψήφισμα είναι η ευκαι-
ρία ώστε να ανοίξουν οι πόρτες για την ένταξη της
χώρας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Τα μηνύματα από τις
Βρυξέλλες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή.»

― 9.9 Ρον Τζόνσον, Αμερικανός Γερουσιαστής, κατά

την επίσημη επίσκεψη στα Σκόπια: «Εκμεταλλευτείτε
το δικαίωμά σας να ψηφίσετε στο Δημοψήφισμα.
Δώστε στους ηγέτες σας να καταλάβουν ότι υποστη-
ρίζετε το ‘Εθνος σας και τα βήματα της χώρας στο
δρόμο προς την Ευρω-Ατλαντική ολοκλήρωση.»

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν ότι το διακύβευμα του

Δημοψηφίσματος και της Συμφωνίας των Πρεσπών

είναι γεωπολιτικό. ́ Ηδη η εφημερίδα “Κομερσάντ”

της Μόσχας, απηχώντας το Κρεμλίνο, συμπέρανε

στις 4/9: «Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος
θα καθορίσουν τη νέα γεωπολιτική κατανομή στην
περιοχή.»

σημείωση: Οι περισσότεροι εκ των ενδιαφερομέ-

νων για το δημοψήφισμα στα Σκόπια, που καταγρά-

φει ο δημοσιογράφος παραπάνω ο Ν. Μέρτζος,

απευθύνονται στους “Μακεδόνες” και στη “Μακε-

δονία” αδιαφορώντας για την προσβολή που γίνε-

ται στους Έλληνες, που κουβαλάνε την ιστορία

αιώνων και τα ιερά και όσια των προγόνων Μακε-

δόνων μας. Και οι  υπό επιτροπεία “ελληνική κυ-

βέρνηση” απευθύνει παιάνες για την επιτυχία της.

ΝΤΡΟΠΗ και ΟΝΕΙΔΟΣ!!! Αννα Μπουζιάνη

Το σαφάρι της Δύσης στα Σκόπια

αποφέρει γεωπολιτικό θήραμα!
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Αριθμός τμήματος: III.1.1
Αντί:
1) Οι συμμετέχουσες εργοληπτικές
επιχειρήσεις υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής,
σε επίσημους επαγγελματικούς κατα-
λόγους αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, σύμφωνα με την Οδηγία
2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XΙ
αυτής, από το οποίο θα προκύπτει η
ικανότητα ανάληψης εκτέλεσης κατα-
σκευής ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, με προϋπολογισμό ίσο ή μεγα-
λύτερο των 9.600.000,00 EUR.
Σημείωση: Στην περίπτωση χώρας ως
ανωτέρω, όπου δεν εκδίδονται πιστο-
ποιητικά ικανότητας όπως απαιτούν-
ται, αυτά δύναται να αντικαθίστανται
με δήλωση ότι στη χώρα δεν εκδίδον-
ται τέτοια πιστοποιητικά και επιπλέον,
με αποδεικτικά της ικανότητας ανάλη-
ψης εκτέλεσης κατασκευής ηλεκτρο-
μηχανολογικών έργων, με
προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο
των 9.600.000,00 EUR ευρώ, εναλλα-
κτικά:
i) είτε με πιστοποιητικό από εξουσιο-
δοτημένο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανι-
σμό που θα πιστοποιεί ότι ο
συμμετέχων είναι πιστοποιημένος για
την κατασκευή ενός έργου ως ανω-
τέρω·
ii) είτε με πιστοποιητικό από ιδιοκτήτη
ή σχετική αρχή της χώρας, με πιστο-
ποίηση ότι αυτοί έχουν ήδη εκτελέσει
κατά την τελευταία οκταετία, τουλά-
χιστον 1 σύμβαση κατασκευής ως
ανωτέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Διάβαζε:
1) Οι συμμετέχουσες εργοληπτικές
επιχειρήσεις υποχρεούνται να υπο-
βάλουν, αντί για σχετικά πιστοποι-
ητικά/ δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβα-
σης (ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική από-
δειξη εγγραφής σε επίσημους
επαγγελματικούς καταλόγους ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών με ικανό-
τητα ανάληψης εκτέλεσης
κατασκευής ηλεκτρομηχανολογι-
κών έργων, με προϋπολογισμό ίσο
ή μεγαλύτερο των 9.600.000,00
EUR.
O προσωρινός ανάδοχος υποχρεού-
ται να προσκομίσει πιστοποιητικό
εγγραφής σε επίσημους επαγγελ-
ματικούς
καταλόγους αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, σύμφωνα με την Οδηγία
2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XΙ
αυτής, από το οποίο θα προκύπτει η
ικανότητα ανάληψης εκτέλεσης κατα-
σκευής ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, με προϋπολογισμό ίσο ή μεγα-
λύτερο των 9.600.000,00 EUR.
Σημείωση: Στην περίπτωση χώρας ως
ανωτέρω, όπου δεν εκδίδονται πιστο-
ποιητικά ικανότητας όπως απαιτούν-
ται, αυτά δύναται να αντικαθίστανται
με δήλωση ότι στη χώρα δεν εκδίδον-
ται τέτοια πιστοποιητικά και επιπλέον,
με αποδεικτικά της ικανότητας ανάλη-
ψης εκτέλεσης κατασκευής ηλεκτρο-
μηχανολογικών έργων, με
προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο
των 9.600.000,00 EUR ευρώ, εναλλα-
κτικά:
i) είτε με πιστοποιητικό από εξουσιο-

δοτημένο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανι-
σμό που θα πιστοποιεί ότι ο συμμετέ-
χων είναι πιστοποιημένος για την
κατασκευή ενός έργου ως ανωτέρω·
ii) είτε με πιστοποιητικό από ιδιοκτήτη
ή σχετική αρχή της χώρας, με πιστο-
ποίηση ότι αυτοί έχουν ήδη εκτελέσει
κατά την τελευταία οκταετία, τουλά-
χιστον 1 σύμβαση κατασκευής ως
ανωτέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί από
τους συμμετέχοντες να προσκομί-
σουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω
έγγραφα.
Αριθμός τμήματος: III.1.1
Αντί:
3) Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, ή
στην περίπτωση ένωσης/κοινοπρα-
ξίας/σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος,
πρέπει να υποβάλει έγγραφα, που θα
αποδεικνύουν ότι:
Α) i) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί
καμία διαδικασία εις βάρος της, για
την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγ-
καστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια
κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην εθνική της Νομοθεσία·
ii) δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό
παράπτωμα· iii) δεν έχει καταδικαστεί
για οτιδήποτε σχετικό με την πρα-
κτική της ή την επαγγελματική της
ακεραιότητα και συμπεριφορά.
Β) Το φυσικό πρόσωπο του συμμε-
τέχοντος που είναι μέλος του διοι-
κητικού οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης σε αυτό, δεν έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα για: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση· β) δωροδοκία· γ) απάτη· δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλή-
ματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες· ε) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες ή χρηματοδότηση της τρομο-
κρατίας· στ) παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Γ) i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της, σχετικά με τις πληρωμές των ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης· ii)
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
ως προς την πληρωμή φόρων, σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία της χώρας
στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την
ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση
που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα.
Δ) τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν
επιβληθεί σε βάρος της κυρώσεις για
παραβάσεις της εργατικής νομοθε-
σίας με τελεσίδικη ισχύ, που να αφο-
ρούν σε επιβολή προστίμου για i) 3
πράξεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας ή ii) 2 πράξεις για αδή-
λωτη εργασία. Αναλυτικότερα, ως
ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης.
Διάβαζε:
3) Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, ή
στην περίπτωση ένωσης/κοινοπρα-
ξίας/σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος,
πρέπει να υποβάλει, αντί για σχετικά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβα-
σης (ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική από-
δειξη ότι:
Α) i) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν
αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας
αφερεγγυότητας ή παύσης δραστη-

ριοτήτων, δεν βρίσκεται σε διακανονι-
σμό με πιστωτές, δεν βρίσκεται υπό
καθεστώς εκκαθάρισης, αναγκαστι-
κής διαχείρισης ή άλλης παρόμοιας
κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην εθνική της Νομοθεσία ii)
δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγ-
γελματικού παραπτώματος. 
Β) Το φυσικό πρόσωπο του συμμετέ-
χοντος που είναι μέλος του διοικητι-
κού οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης σε αυτό, δεν έχει κα-
ταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμε-
τοχή σε εγκληματική οργάνωση· β)
δωροδοκία· γ) απάτη· δ) τρομοκρα-
τικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεό-
μενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες· ε) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες ή χρηματοδότηση της τρομοκρα-
τίας· στ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Γ) i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της, σχετικά με τις πληρωμές των ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης· 
ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της ως προς την πληρωμή φόρων,
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την
ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση
που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα.
Δ) τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν
επιβληθεί σε βάρος της κυρώσεις για
παραβάσεις της εργατικής νομοθε-
σίας με τελεσίδικη ισχύ, που να αφο-
ρούν σε επιβολή προστίμου για i) 3
πράξεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας ή ii) 2 πράξεις για αδή-
λωτη εργασία. Ο προσωρινός ανάδο-
χος υποχρεούται να προσκομίσει
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα από
τα οποία θα επιβεβαιώνονται όλα όσα
περιγράφονται παραπάνω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί από
τους συμμετέχοντες να προσκομί-
σουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω
έγγραφα.
Αριθμός τμήματος: III.1.2
Αντί:
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή στην
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας/
σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος πρέ-
πει να υποβάλει:
- δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των ισολογισμών των 3 τελευ-
ταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο
μέσος όρος του ανωτέρω ετήσιου κύ-
κλου εργασιών των 3 τελευταίων
ετών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
15.000.000,00 EUR,
- τραπεζικές βεβαιώσεις που να απο-
δεικνύουν την πιστοληπτική ικανό-
τητά της (συμπεριλαμβανομένων των
ποσών που αφορούν πιστώσεις και
εγγυητικές επιστολές), για ελάχιστο
ποσό 960.000,00 EUR. Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης, το
παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανό-
τητας, θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Διάβαζε:
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή στην
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας/
σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος πρέ-
πει να υποβάλει, αντί για σχετικά πι-
στοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβα-
σης(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική από-
δειξη ότι έχει:
- Μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών
των 3 τελευταίων ετών τουλάχιστον
15.000.000,00 EURΩ και
- πιστοληπτική ικανότητα (συμπερι-
λαμβανομένων των ποσών που αφο-
ρούν πιστώσεις και εγγυητικές

επιστολές), για ελάχιστο ποσό
960.000,00 EURΩ Σε περίπτωση ένω-
σης/κοινοπραξίας/σύμπραξης, το πα-
ραπάνω ποσό πιστοληπτικής
ικανότητας, θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης/
κοινοπραξίας/σύμπραξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεού-
ται να επιβεβαιώσει όσα περιγράφον-
ται παραπάνω προσκομίζοντας:
- δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των ισολογισμών των 3 τελευ-
ταίων ετών
- τραπεζικές βεβαιώσεις που να απο-
δεικνύουν την πιστοληπτική ικανό-
τητά του.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί από
τους συμμετέχοντες να προσκομί-
σουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω
έγγραφα.
Αριθμός τμήματος: III.1.3
Αντί:
2) Κατάλογο συμβάσεων συμπεριλαμ-
βανομένων και όσων αφορούν σε
έργα Λεπτομερούς Σχεδιασμού, Προ-
μήθειας, Κατασκευής, δοκιμαστικής
λειτουργίας, εκκίνησης και Λειτουρ-
γίας Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (με πίεση εισόδου ίση ή μεγαλύ-
τερη των 19 bar) που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία
οχτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
Διακήρυξης.
3) Κατάλογο συμβάσεων που βρί-
σκονται υπό εκτέλεση, σύμφωνα με
όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη
της Διακήρυξης.
4) Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμ-
μετέχουσα στο Διαγωνισμό πρέπει να
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς(μηχανική
ολοκλήρωση), αυτοτελώς ή ως μέλος
αναδόχου κοινοπραξίας με ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπρα-
ξία 50%, κατά την τελευταία οκταε-
τία, τουλάχιστον (1) έργο που να
αφορά Λεπτομερή Σχεδιασμό, Προ-
μήθεια και Κατασκευή τουλάχιστον
ενός Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (με μέγιστη πίεση εισόδου ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar) (ονομαστι-
κής) δυναμικότητας μεγαλύτερης ή
ίσης των 100.000 Nm3/h και ένα (1)
έργο EPC που θα αφορά σωληνα-
γωγό φυσικού αερίου διαμέτρου ίσης
ή μεγαλύτερης των 10’’, μήκους ίσου
ή μεγαλύτερου των 200 μέτρων και
με μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar. Τα ανωτέρω
θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχε-
τικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
τον ιδιοκτήτη.
5) Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμ-
μετέχουσα στο Διαγωνισμό ή στην
περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας/
Σύμπραξης κάθε μέλος της, πρέπει να
υποβάλει Πιστοποιητικά σύμφωνα με
τα ISO 9001, ISO 14001 καιOHSAS
18001 ή ισοδύναμα ή αποδεικτικά
στοιχεία διασφάλισης τήρησης ισοδύ-
ναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο
81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανω-
τέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
φάση υποβολής της προσφοράς.
Διάβαζε:
2) Δεν ισχύει
3) Δεν ισχύει
4) Κάθε συμμετέχουσα στο Διαγωνι-
σμό πρέπει να υποβάλει, αντί για σχε-
τικά πιστοποιητικά/ δηλώσεις/
έγγραφα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγ-
γραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως προκα-
ταρκτική απόδειξη ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς(μηχανική ολο-
κλήρωση), αυτοτελώς ή ως μέλος
αναδόχου κοινοπραξίας με ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπρα-
ξία 50%, κατά την τελευταία οκταε-

τία, τουλάχιστον (1) έργο που να
αφορά Λεπτομερή Σχεδιασμό, Προ-
μήθεια και Κατασκευή τουλάχιστον
ενός Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (με μέγιστη πίεση εισόδου ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar) (ονομαστι-
κής) δυναμικότητας μεγαλύτερης ή
ίσης των 100.000 Nm3/h και ένα (1)
έργο EPC που θα αφορά σωληνα-
γωγό φυσικού αερίου διαμέτρου ίσης
ή μεγαλύτερης των 10’’, μήκους ίσου
ή μεγαλύτερου των 200 μέτρων και
με μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεού-
ται να προσκομίσει προς επιβεβαίωση
των παραπάνω:
- Κατάλογο συμβάσεων συμπεριλαμ-
βανομένων και όσων αφορούν σε
έργα Λεπτομερούς Σχεδιασμού, Προ-
μήθειας, Κατασκευής, δοκιμαστικής
λειτουργίας, εκκίνησης και Λειτουρ-
γίας Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (με πίεση εισόδου ίση ή μεγαλύ-
τερη των 19 bar) που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία
οχτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
Διακήρυξης.
- Κατάλογο συμβάσεων που βρίσκον-
ται υπό εκτέλεση, σύμφωνα με όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
Διακήρυξης.
- Σχετικά έγγραφα που έχουν εκδο-
θεί από τον ιδιοκτήτη, απ’ όπου θα
προκύπτει ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς(μηχανική ολοκλήρωση),
αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου
κοινοπραξίας με ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής στην κοινοπραξία 50%,
κατά την τελευταία οκταετία, του-
λάχιστον (1) έργο που να αφορά
Λεπτομερή Σχεδιασμό, Προμήθεια
και Κατασκευή τουλάχιστον ενός
Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού Σταθ-
μού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης
(με μέγιστη πίεση εισόδου ίση ή με-
γαλύτερη των 40 bar) (ονομαστικής)
δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης
των 100.000 Nm3/h και ένα (1) έργο
EPC που θα αφορά σωληναγωγό
φυσικού αερίου διαμέτρου ίσης ή
μεγαλύτερης των 10’’, μήκους ίσου
ή μεγαλύτερου των 200 μέτρων και
με μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar, σύμφωνα
με όσα αναλυτικά ορίζονται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί
από τους συμμετέχοντες να προ-
σκομίσουν οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω έγγραφα.
5) Κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγω-
νισμό ή στην περίπτωση Ένωσης/
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε
μέλος της, πρέπει να υποβάλει, αντί
για σχετικά πιστοποιητικά/δηλώ-
σεις/έγγραφα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως
προκαταρκτική απόδειξη συμμόρ-
φωσής της σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO 9001, ISO14001 και OHSAS
18001 ή ισοδύναμων.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεού-
ται να προσκομίσει προς επιβεβαί-
ωση των παραπάνω, Πιστοποιητικά
σύμφωνα με τα ISO 9001, ISO
14001 και OHSAS 18001 ή ισοδύ-
ναμα ή αποδεικτικά στοιχεία δια-
σφάλισης τήρησης ισοδύναμων
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 81
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί
από τους συμμετέχοντες να προ-
σκομίσουν οποιοδήποτε από τα

ανωτέρω έγγραφα.
Αριθμός τμήματος: III.1.4
Αντί:
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγω-
νισμό έχουν:
- οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδη-
γίας 2014/25/ΕΕ, οι οποίοι πρέπει
να είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις,
που έχουν την έδρα τους σε κράτος
μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε
χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με
την Ε.Ε. ή σε χώρες με Διμερή Συμ-
φωνία με την Ε.Ε., η οποία επιτρέ-
πει τη συμμετοχή σε δημόσιους
διαγωνισμούς φορέων στον τομέα
του φυσικού αερίου και υπό την
προϋπόθεση προσκόμισης πιστοποι-
ητικού εγγραφής σε επαγγελματι-
κούς καταλόγους, σύμφωνα με την
παράγραφο III.1.1) ανωτέρω ή 
- ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως
ανωτέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Διάβαζε:
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγω-
νισμό έχουν:
- οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδη-
γίας 2014/25/ΕΕ, οι οποίοι πρέπει
να είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις,
που έχουν την έδρα τους σε κράτος
μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε
χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με
την Ε.Ε. ή σε χώρες με Διμερή Συμ-
φωνία με την Ε.Ε., η οποία επιτρέ-
πει τη συμμετοχή σε δημόσιους
διαγωνισμούς φορέων στον τομέα
του φυσικού αερίου, σύμφωνα με
την παράγραφο III.1.1) ανωτέρω ή
- ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως
ανωτέρω.

Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της διακήρυξης.
Αριθμός τμήματος: VI.3
Αντί:
7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να υπο-
βάλλουν έγγραφα σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών και
δήλωση ότι δεν είναι εξωχώριες και
ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
της παρ. 4 εδαφ. α του άρθρου 4
του Ν.3310/2005 όπως ισχύει, σύμ-
φωνα με όλα όσα αναλυτικά ορίζον-
ται στα τεύχη της Διακήρυξης.
Διάβαζε:
7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να υπο-
βάλλουν, αντί για σχετικά πιστοποι-
ητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβα-
σης (ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική από-
δειξη ότι δεν είναι εξωχώριες
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
4 εδαφ. α του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005, όπως ισχύει, και ότι πλη-
ρούν όλα όσα προβλέπονται από
την Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με
την ονομαστικοποίηση των μετο-
χών, όπως αναλυτικά περιγράφον-
ται στα τεύχη της Διακήρυξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεού-
ται να προσκομίσει προς επιβεβαίωση
των παραπάνω δήλωση ότι δεν είναι
εξωχώρια και ότι δεν εμπίπτει στις
διατάξεις της παρ. 4 εδαφ. α του άρ-
θρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως
ισχύει, και όλα τα προβλεπόμενα από
την Ελληνική Νομοθεσία πιστοποι-
ητικά/δηλώσεις/έγγραφα σχετικά με
την ονομαστικοποίηση των μετοχών,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί
από τους συμμετέχοντες να προ-
σκομίσουν οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω έγγραφα.
Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης πα-
ραμένουν αμετάβλητοι.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18
«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ-
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Διορθωτικό - Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες στο

Συμπλήρωμα της ΕΕΕΕ 2018/S 096-219994

Ελαιόλαδο: Από την 

καλλιέργεια ως το ελαιοτριβείο

και  τη γευσιγνωσία
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας, θα υλοποιήσει τον

Οκτώβριο σεμινάριο για το ελαιόλαδο και την γευσι-

γνωσία του,  διάρκειας 12 ωρών με τίτλο: Από την
καλλιέργεια και την συλλογή έως το ελαιοτριβείο και
την αποθήκευσή του - Παράγοντες που επηρεάζουν
την ποιότητα του ελαιολάδου  -  Γευσιγνωσία.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από δύο κορυφαίους στην Ελ-

λάδα εισηγητές, Μανώλη & Δημήτρη Σαλιβαρά - εργαστη-

ριακοί αναλυτές & εξειδικευμένοι γευσιγνώστες

ελαιολάδου.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος με

γευσιγνωσία ελαιόλαδου. Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, ώρα 19:00 στην αίθουσα του Συνδέ-

σμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55,  πλατ. Κερατέας).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6984614675 -

6984912459. 

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη λόγω περιορισμέ-

νων θέσεων.
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στα πεταχτά
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«Ειδική ρύθμιση για τους μαθητές

των πληγεισών περιοχών από την

πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018»

Επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Γεωργίου Βλάχου 
Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρα-

τίας,  Γεώργιος Βλάχος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο προς τον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα την ανάγκη ειδικής

ρύθμισης με την οποία θα προβλέπεται μοριοδότηση για

τους μαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκα-

γιά της 23ης Ιουλίου 2018 για την εισαγωγή τους στα

ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με καλή γνώση δακτυλογράφη-

σης και προγραμμάτων κομπιούτερ, για ωρομίσθια

εργασία είτε στο χώρο του είτε στο χώρο μας.

Πληροφορίες: 6937153052.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη

απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  Δεν χρειάζε-

ται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 

Τηλ. 2169001034.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ μονοκατοικία, 100τ.μ.

αποτελούμενη από τρεις κρεβατοκάμαρες, σαλόνι,

τραπεζαρία, καθιστικό, δύο λουτρά, και όλα τα ηλε-

κτρικά είδη, 200 μέτρα από την κεντρική πλατεία. Πλη-

ροφορίες στο 6944829517

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

τα 35 είναι ισόγειο και τα άλλα 35 πατάρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην ΑΡΤΕΜΙΔΑ 70τ.μ.

μεγάλη πρόσοψη 10 μ. με τζαμαρίες. Καινούργιο για

οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Πληροφορίες

6944656813

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα βοηθός

στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέρευση. Πρωινό

ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

για τη  διαδικασία τοποθετήσεων στη 

Δι/νση Αβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος / EETE, ως

συλλογικός φορέας των 6.000 εικαστικών καλλιτεχνών

καταγγέλλουμε την πρακτική της   Γ΄ Διεύθυνσης Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας η οποία:

• Αποκρύπτει την τραγική έλλειψη εικαστικών ΠΕ08. στα

σχολεία της Γ΄Αθήνας, παρουσιάζοντας μηδενικά τα κενά

όπως  και στις άλλες ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής.

• Δεν δίνει όλα τα κενά στη διαδικασία των τοποθετήσεων 

Επικαλούμενοι στη Γ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης της Αθήνας  την Υπουργική Απόφαση Φίλη και το

ΠΔ 79, ορίζουν την ανάθεση μαθημάτων στον νέο τύπο

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, χωρίς να υπολογίζουν

αυτόνομα τα κενά του μαθήματος των Εικαστικών και εν

γένει των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής. 

Αποτέλεσμα να μένει το 50% των σχολείων ακάλυπτο, με

κύριο θύμα τους ίδιους τους μαθητές που στερούνται την

διδασκαλία της Τέχνης αλλά και τους εικαστικούς ΠΕ8 οι

οποίοι μένουν χωρίς δουλειά. 

Δεν ενδιαφέρει τη Διεύθυνση και το Υπουργείο Παιδείας

ποιός κάνει το μάθημα των εικαστικών σε ένα σχολείο, αν

έχει την καλλιτεχνική επάρκεια, τις γνώσεις.  Απλά επι-

διώκουν  τη συρρίκνωση των προσλήψεων.

Διεκδικούμε την κάλυψη των πραγματικών κενών ΑΜΕΣΑ.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

EYA ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

«Σύγχρονες πολιτικές για την

προστασία της οικογένειας»

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Σα-

ρωνικού προσκαλεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

στις 7.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαγονησίου

(Λεωφ. Καλυνβίων 61, Λαγονήσι άνωθεν Market In),

σε εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονες πολιτικές για
την προστασία της οικογένειας».
Ομιλητές ο βουλευτής Αττικής και τομεάρχης εσωτερικών

Μάκης Βορίδης και η γραμματέας γυναικείων θεμάτων

Μαρία Συρεγγέλα.

Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίνα Βλάχου.

Άμεση δημοκρατία και 
τοπική Αυτοδιοίκηση”

Πέντε συλλογικότητες του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης θα πραγματοποιήσουν   ενημερωτική

εκδήλωση με θέμα “Άμεση δημοκρατία και τοπική
Αυτοδιοίκηση”
Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου,

7μμ στην πνευματική Εστία δήμου Βούλας και θα μι-

λήσουν εκπρόσωποι της δημοτικής κίνησης “Κοινό Τη-

νίων”, που εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί στην Τήνο.

ΑΔΑ: 7ΑΑ2ΩΛ6-9ΨΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 20-09-2018
Αρ. Πρωτ. : 13834

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει συνοπτικός δημόσιος δια-
γωνισμός για την εργασία «Ασφά-
λιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων
και κτιρίων του Δήμου».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης υπηρεσίας.
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην
ασφάλιση των οχημάτων και του
κτιρίου της αποθήκης του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται αναλυτικά στους όρους δια-
κήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 5
Oκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 πριν
από την ημέρα του Διαγωνισμού,
χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 8 Οκτωβρίου 2018 ώρα
λήξης 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική

ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσω-
ποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 8 Οκτωβρίου 2018 με
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
38.177,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νων όλων των φόρων). Η χρηματο-
δότηση της εργασίας θα γίνει από
ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώ-
σεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πλη-
ρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Δια-
κήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογια-
κών ημερών από την επομένη της
ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Σωματείο ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού

Τραύματος’’ διακρίθηκε για δεύτερη

συνεχή χρονιά στο θεσμό των Health-

care Business Awards 2018 που διορ-

γάνωσε η Boussias Communications

και το Health Daily, παραλαμβάνοντας

το Silver βραβείο για τη Δημιουργία

Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

Παίδων και τον Εξοπλισμό των Παι-

διατρικών Τμημάτων Νοσοκομείων

και Κέντρων Υγείας με τα απαραί-

τητα μηχανήματα, στην κατηγορία

‘’Προσφορά στην υγεία από ΜΚΟ’’.

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύμα-

τος” έχει ως σκοπό την μείωση των

παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και

σωστή αντιμετώπιση των παιδικών

τραυματισμών και την αναβάθμιση

της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα

μας. 

Όταν ένα παιδί τραυματίζεται σοβαρά

τις περισσότερες φορές υπάρχει

εσωτερική αιμορραγία. Ο γονέας ή ο

δάσκαλος δεν μπορεί να το γνωρίζει

αυτό. Προτεραιότητα λοιπόν είναι να

μεταφερθεί το τραυματισμένο παιδί,

όσο το δυνατόν γρηγορότερα, στο

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

προκειμένου να σταθεροποιηθεί και

να μη χάσει την μάχη με τη ζωή.

Επειδή η κατάσταση του σοβαρά

τραυματισμένου παιδιού μπορεί να

επιδεινωθεί πολύ γρήγορα, ο χρόνος

που μεσολαβεί μεταξύ τραυματισμού

και της έναρξης θεραπείας πρέπει να

διατηρηθεί στο ελάχιστο. Με τη συσ-

σώρευση της εμπειρίας, αυτός ο λαν-

θάνων χρόνος ο οποίος έχει

υπολογισθεί ότι δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει τα 60 λεπτά, ονομάζεται

‘’Golden Hour’’ (‘’Χρυσή ώρα’’) . Μετά

τη μία αυτή  ώρα το ποσοστό επιβίω-

σης μειώνεται δραματικά. 

Τα τελευταία οκτώ χρόνια το Σωμα-

τείο έχει καταφέρει να δημιουργήσει

18 Τμήματα Επειγόντων Περιστατι-

κών, να αναβαθμίσει 17 Παιδιατρικές

Κλινικές και 5 Παιδιατρικά Ιατρεία και

να εξοπλίσει 3 Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας / ΜΑΦ Νεογνών προσφέ-

ροντας συνολικά 672 μηχανήματα

στα Παιδιατρικά Τμήματα των Νοσο-

κομείων και Κέντρων Υγείας.

Στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Εκ-

παίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού στην αντιμετώπιση παι-

δικού τραύματος’’, το Σωματείο έχει

χρηματοδοτήσει ένα μέρος της συμ-

μετοχής 1.534 ιατρών. Η εκπαίδευση

επικεντρώνεται στην εκτίμηση, στην

ανάνηψη και στη σταθεροποίηση της

κατάστασης του παιδιού που κινδυ-

νεύει.

Για να μη συμβαίνουν όμως ατυχή-

ματα ο καλύτερος και αποτελεσματι-

κότερος τρόπος είναι η ενημέρωση

για την Πρόληψη. Είναι αποδεδειγ-

μένο, ότι η σωστή και συστηματική

πρόληψη μπορεί να μειώσει  τον

αριθμό και τη σοβαρότητα των παιδι-

κών ατυχημάτων μέχρι και 50%. Στα

πλαίσια αυτού του σκοπού πραγματο-

ποιούνται παρουσιάσεις  σε παιδιά

του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού

σχολείου, στους γονείς τους και

στους εκπαιδευτικούς τους.

ΤΗΛ.: 210-6741 933 

e-mail: info@pedtrauma.gr,   

www.pedtrauma.gr

Βραβεύθηκε το Σωματείο  ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’’
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. . . γ ια την υγειά μας

H 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η

Παγκόσμια Ημέρα της Νόσου Alzheimer,

με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοι-

νής γνώμης για τη νόσο. Είναι μια ευκαι-

ρία να προβληματιστούμε σχετικά με τις

επιπτώσεις της άνοιας, μιας ασθένειας

που επηρεάζει όλο και περισσότερους

ανθρώπους. 

Τι είναι η νόσος του Alzheimer;
Η νόσος του Alzheimer είναι μια επίκτητη και

εμμένουσα έκπτωση των διανοητικών ικανο-

τήτων, που επηρεάζει πολλαπλά γνωστικά

πεδία, και δημιουργεί πρόβλημα στην καθημε-

ρινή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του

ατόμου. Αποτελεί τη συχνότερη μορφή

άνοιας και είναι υπεύθυνη για περισσότερες

από τα δύο τρίτα περιπτώσεων άνοιας.

Κατά γενικό κανόνα, θεωρείται φυσιολογικό

το γεγονός ότι με την πάροδο της ηλικίας η

μνήμη αρχίζει να παρουσιάζει κάποια σημάδια

“κόπωσης“.

Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι άνθρωποι που πα-

ρουσιάζουν προβλήματα μνήμης, τα οποία:

― έχουν την τάση να επιδεινώνονται στα-

διακά με την πάροδο του χρόνου

― επηρεάζουν και άλλες νοητικές λειτουρ-

γίες (π.χ. προσανατολισμό, προσοχή, συγκέν-

τρωση, σκέψη, ομιλία)

― είναι τέτοιας βαρύτητας ώστε το άτομο αρ-

χίζει να έχει προβλήματα σε δραστηριότητες

της καθημερινής ζωής (για παράδειγμα: ξεχνά

σημαντικά γεγονότα που έγιναν πολύ πρό-

σφατα, μπερδεύει τα ραντεβού, αρχίζει να

χάνει τον προσανατολισμό του σε γνωστούς

χώρους, ξεχνά το «μάτι» της κουζίνας ανοι-

χτό, αρχίζει να συγχέει γνωστά πρόσωπα,

κλειδώνεται έξω από το σπίτι κ.λπ.).

Η νόσος Αlzheimer είναι η Τρίτη πιο πολυέ-

ξοδη νόσος, μετά τα καρδιακά νοσήματα και

τον καρκίνο.  Το ετήσιο κόστος της άνοιας

στην Ελλάδα πλησιάζει τα 6  δις ευρώ.

Αποτελεί την πιο συχνή αιτία άνοιας.  Σε με-

λέτες είναι υπεύθυνη για το 40-74% του συ-

νόλου των ανοιών.

Ξενοφώντα Τσούκαλη, Μ.D., medlabnews.gr

Νόσος Αλτσχάιμερ (Alzheimer) 

Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική
(κωδικός NUTS : GR3), Δήμος Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης. 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την
16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών), στα Γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ.
Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη) ενώ-
πιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προ-
σφορά, η αποσφράγιση και η καταλη-
κτική ημερομηνία αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον ερ-
γάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομη-
νία, σε όσους οικονομικούς φορείς

έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης,
και αναρτάται, κατά περίπτωση στην
ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερο-
μηνία δεν καταστεί δυνατή η απο-
σφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των διατά-
ξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη
νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφο-
ρών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των
διατυπώσεων δημοσιότητας που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του παρόν-
τος (επαναληπτικός διαγωνισμός).
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται

στην εκπόνηση μελετών της κατηγο-
ρίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με
ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Β΄ και που
είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος
– μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος –
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ’ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 
β)  οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης. 
γ) οι ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε
συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές
κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει εκτός
του μελετητικού πτυχίου, να διαθέτει
οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια καθώς και τεχνική και επαγ-
γελματική ικανότητα.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια αποδεικνύεται με  την  υπο-
βολή  αποδεικτικού  μέσου  που ανα-
φέρεται  στο  στοιχείο  γ  του  μέρους
Ι  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προ-
σαρτήματος  Α’  του Ν4412/16[άρθρο
80§4] και συγκεκριμένα κάθε προσφέ-
ρων πρέπει να έχει τις δύο τελευταίες
εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις
(2016 και 2017) μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών από εκπόνηση μελετών και
παροχή τεχνικών και λοιπών συνα-
φών υπηρεσιών μεγαλύτερο από
100.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω
απαίτηση αρκεί να ικανοποιείται από
ένα τουλάχιστον από τα μέλη της
ένωσης. Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,
για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση
να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά
που  ζητεί  η  αναθέτουσα  αρχή,  μπο-
ρεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική
και  χρηματοοικονομική  του επάρκεια
με  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο,  το
οποίο  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει
κατάλληλο.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανό-
τητα αποδεικνύεται με σύντομο  βιο-
γραφικό  σημείωμα  μελετητή
υδραυλικών έργων  με  εμπειρία
10ετή  που  θα  αποδεικνύεται  από
την  κτήση  του  πτυχίου, πιστοποι-
ητικό διαχείρισης ποιότητας ISO
9001/2008, συμβάσεις, εγκριτικές
αποφάσεις και βεβαιώσεις παραλαβής
οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευ-
σης ομβρίων αστικής περιοχής, εντός
της τελευταίας διετίας (2ετίας) που
πρέπει έχει εκπονήσει, μία (1) τουλά-
χιστον Οριστική μελέτη δικτύου απο-
χέτευσης ομβρίων εντός αστικής

περιοχής με μήκος αγωγών ομβρίων
μεγαλύτερο των επτά (7,0) χιλιομέ-
τρων που να περιλαμβάνει στην ίδια
μελέτη, αγωγούς ομβρίων καθαρής
διατομής τουλάχιστον επτά (7,0) τε-
τραγωνικά μέτρα (μ2), στα πλαίσια
Σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή στα
πλαίσια Σύμβασης Παροχής Υπηρε-
σιών Τεχνικού Συμβούλου, ή Συμβού-
λου Διαχείρισης για την υποβοήθηση
της Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή
κατασκευής. 
Η 2ετία προσμετράται από την υπο-
γραφή της σύμβασης μέχρι την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας
διακήρυξης και αφορά μόνο σε εγκε-
κριμένες και παραληφθείσες Μελέτες
ή Υπηρεσίες.
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω
απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από
ένα τουλάχιστον από τα μέλη της
ένωσης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελ-
ματικό μητρώο που τηρείται στο κρά-
τος εγκατάστασής τους. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετη-
τών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέ-
ροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμ-
μένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Πα-
ραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α
́ του ν. 4412/2016.
4. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανά-
θεσης εκείνο της «πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιμής με τα ακό-
λουθα κριτήρια:
Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνι-
κής προσφοράς είναι:
1. Η πληρότητα και αρτιότητα της
εκτίμησης του αντικειμένου της μελέ-
της (βαρύτητα 40%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της με-
θοδολογίας εκπόνησης της μελέτης
(βαρύτητα 30%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού
φορέα (βαρύτητα 30%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)
5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από

ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης με
ΚΑ 30-7413.057. 
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετο-
χής στον διαγωνισμό.
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης
του μελετητικού αντικειμένου ορίζε-
ται σε πέντε (5) μήνες.
Η συνολική προθεσμία για την περαί-
ωση του αντικειμένου της σύμβασης,
εκτιμάται σε εξι (6) μήνες από την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητι-
κού.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση, όλων των εγγράφων της σύμ-
βασης στην ιστοσελίδα
http://www.vvv.gov.gr. 
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
της σύμβασης διατίθεται από τις 25-
09-2018 στα γραφεία της  Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ.
Κων/νου 25, Τ.Κ.  166 72 Βάρη).
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας
από οικονομικής άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -
τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 86 του Ν. 4412/2016.
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή
18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα).

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής: η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινο-
ποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. 
2) κατά της διακήρυξης ή της πα-
ρούσας προκήρυξης: η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών. 
Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγω-
νισμού έχουν εγκριθεί με την υπ.
αριθμ. 383/13-09-2018 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :
ΩΦΨΧΩΨΖ-Ο1Χ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  (€) ΠΤΥΧΙΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 13 71322200-3 51.225,30 51.225,30 Β΄ και άνω
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 51.225,30
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.683,80
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 58.909,10
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΦΠΑ (24%) 14.138,18
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73.047,28

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ΒΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ    /  Κ.Α.:  30-7413.057
ΠΡΟΕΚ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 58.909,10 € (χωρίς ΦΠΑ) 73.047,28€ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του  άρθρου 117 του Ν.4412/2016

1.  Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16
(προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης.
Ιστοσελίδα: www.vvv.gov.gr 
Προϊσταμένη Αρχή: το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
που έχει έδρα : Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει
έδρα : Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη. 

Πληροφορίες Ανδρέας Δάγλας, τηλ.: 2132030420, e-mail: adaglas@vvv.gov.gr ,Fax: 2132030439.

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 21/9/2018
Αρ. πρωτ.:896
ΑΔΑ: 9ΕΡΧΟΚΟΚ-ΟΧΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την
υπ’ αριθ. 116/2018 απόφαση του
Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ/204/21607/10-
07-2018 εγκριτική απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της

ΠΥΣ33/2006, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό
με σύμβαση μίσθωσης έργου, εί-
κοσι ενός  (21) ατόμων για την κά-
λυψη αναγκών των πολιτιστικών
προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της  Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,
οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου,
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937,
ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.,
από την Δευτέρα  24-9-2018 και για
δέκα (10) ημερολογιακές  ημέρες

με αποκλειστική προθεσμία έως και
την  Τετάρτη  3-10-2018.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος
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Οι γυναίκες των

3Β αθλούνται

Ξεκίνησε νέα χρονιά γυμναστι-

κής στον Αθλητικό Ομιλο Άρη Βού-

λας (κάτω από τη γέφυρα), με

δασκάλα τη Σούλα Κυριακίδου και

σας περιμένουν να γυμναστείτε

μαζί και να βρείτε τη φόρμα σας,

γιατί γυμναστική σημαίνει υγεία

και ομορφιά.

Διασυλλογικοί

αγώνες optimist

Ο Ναυτικός Όμιλος Κέκροψ και ο

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης

Βάρκιζας,  ανακοινώνει τη διοργά-

νωση Διασυλλογικού Αγώνα

"ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2018" για σκάφη Opti-

mist και Ιστιοσανίδες τύπου

Techno293 και RS:X στις 22-23 Σε-

πτεμβρίου 2018 στην παραλία της

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέ-

κροψ, 35o χιλιόμετρο Λ Αθηνών –

Σουνίου

Τηλ.:6974337906  fax:2291090200

Την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα

Κινητικότητας θα γιορτά-

σουν οι Δήμοι Αλίμου,

Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, Γλυφάδας και Παλαιού

Φαλήρου με μια μεγάλη πο-

δηλατοδρομία, το Σάββατο

22 Σεπτεμβρίου, με στόχο

την ανάδειξη της λειτουρ-

γίας του Συστήματος Κοινό-

χρηστων ποδηλάτων πόλης

i-bike που λειτουργεί στο

παραλιακό μέτωπο της Αθή-

νας, με  χορηγία της Εθνικής

Τράπεζας. 

Για το συντονισμό οργάνω-

σαν από κοινού συνέντευξη

Τύπου (18.9.18) στην Αθήνα.

Η ποδηλατοδρομία θα ξεκι-

νήσει το Σάββατο 22 Σε-

πτεμβρίου, στις 17.00 από

τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, θα δια-

σχίσει το παραλιακό μέτωπο κάνο-

ντας στάση στην παραλία Αλίμου,

στις 18.00 και στην παραλία Γλυφά-

δας, στις 19.00 και θα καταλήξει στη

Β’ Πλαζ Βούλας, στις 20.00 όπου θα

πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία

με τον Κώστα Μακεδόνα στην κεν-

τρική πλατεία της Βούλας. Παράλ-

ληλα με την ποδηλατοδρομία και

μέχρι την ολοκλήρωσή της, κάθε

Δήμος θα φιλοξενήσει μικρές εκδη-

λώσεις προώθησης της χρήσης του

ποδηλάτου και ανάδειξης των ωφε-

λειών της βιώσιμης κινητικότητας

στις καθημερινές μετακινήσεις μας.

Χορηγός της διοργάνωσης και των

εκδηλώσεων η Εθνική Τρά-

πεζα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17.00 Έναρξη εκδήλωσης στην

είσοδο του Δημοτ. Αθλητικού

Κέντρου Π. Φαλήρου

17.50 Στάση στην παιδική

χαρά της Παραλίας Αλίμου

18.00 Αναχώρηση της ποδη-

λατοδρομίας από τον Άλιμο

με κατεύθυνση τη Γλυφάδα

18.50 Στάση στο Παλαιό Δη-

μαρχείο Γλυφάδας

19.00 Αναχώρηση από Γλυ-

φάδα με κατεύθυνση την

Πλατεία Ιμίων (Κεντρική Πλα-

τεία Βούλας)

20.00 Τερματισμός ποδηλατο-

δρομίας στην πλατεία της

Βούλας και συναυλία με τον

Κώστα Μακεδόνα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν

στη δράση, μπορούν να έρθουν με

δικά τους ποδήλατα ή να κάνουν

χρήση των ποδηλάτων i-bike. Ο κάθε

ποδηλάτης μπορεί να επιλέξει ση-

μείο εκκίνησης και τερματισμού

όποια στάση της διαδρομής επιθυ-

μεί.

Mε ποδήλατο στους παραλιακούς δήμους της Αθήνας!
Μεγάλη ποδηλατοδρομία και συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στις  22 Σεπτεμβρίου

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΝΑΟΒ

ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Στο διάστημα 3-5 Σεπτεμβρίου 2018, ο Ν.Ο. Χίου διοργά-

νωσε τους 51ους Βαλκανικούς Αγώνες, μετά την αδυναμία

του Μαυροβουνίου που είχε αρχικά αναλάβει το event. 

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν σπουδαίες δια-

κρίσεις, δείχνοντας πως σε Βαλκανικό επίπεδο είναι ασυ-

ναγώνιστοι.

Στα πλαίσια των αγώνων διεξήχθη και το Βαλκανικό Πρω-

τάθλημα Laser με συμμετοχή αθλητών του Ναυτικού Αθλη-

τικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ). Ανάμεσα τους η αθλήτρια

του ομίλου Μαρίνα Καγιαλή, πέτυχε την μεγαλύτερη διά-

κριση και κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Laser 4.7,

μετά από συνολικά 7 κούρσες που διεξήχθηκαν.

Η Βικτωρία Σμυρνιούδη από την πλευρά της, στην κατηγο-

ρία Laser RDL, κατετάγη 5η στις γυναίκες και ο Νικόλαος

Γκιώνης 5ος στην κατηγορία Laser 4,7.

Για μια ακόμα φορά μπήκε με το ...δεξί η αθλητική χρονιά

για τα Laser και, από πολύ νωρίς, η ομάδα του προπονητή

του ΝΑΟΒ Γιώργου Φλωρίδη δείχνει τις διαθέσεις της για

νίκες και διακρίσεις στην απαιτητική αυτή κλάση.

Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο με-

τάλλιο κατέκτησε η Αθανασία Ροκκά

στο Taekwondo Polish Open - Warsaw

Cup G1 tournament της Βαρσοβίας.

Στο επίσημο τουρνουά της WTF (Παγ-

κόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντό) που

διεξήχθη το διήμερο 15 - 16/09/2018

στο Torwar Sport Center της Βαρσο-

βίας, συμμετείχαν περισσότεροι από

1500 αθλητές, από 49 χώρες. Το τουρ-

νουά είναι βαθμολογούμενο από την

WTF για την παγκόσμια κατάταξη.

Στην κατηγορία κορασίδων A -29kg η

Αθανασία Ροκκά, κατάφερε να κατα-

κτήσει το ασημένιο μετάλλιο, αποκλεί-

οντας την αθλήτρια της Λευκορωσίας

με σκορ 29-7 (points gap) και την Ιρ-

λανδή πρωταθλήτρια με σκορ 17-11.

Στον τελικό, αναμετρήθηκε με την

αθλήτρια της Πολωνίας, από την οποία

ηττήθηκε με 12-10 και κατέκτησε τη

δεύτερη θέση στο τουρνουά. 

Η Χριστίνα Ροκκά, που φέτος αγωνί-

ζεται με ηλικιακό μειονέκτημα τριετίας

στην κατηγορία νεανίδων A -59kg, δεν

κατάφερε να φτάσει στο μετάλλιο,

αφού αποκλείστηκε από την Αυ-

στριακή πρωταθλήτρια, πραγματοποι-

ώντας ωστόσο πολύ καλή εμφάνιση.

Οι αθλήτριες από το Θυμάρι της Ανα-

βύσσου, έλαβαν μέρος στους αγώνες

με τον A.C. KYUNG HEE ATHENS,

όπου και προπονούνται με τον Δά-

σκαλο  Στέφανο Μπούτιο. Κατά την

παραμονή τους στη Βαρσοβία, είχαν

την ευκαιρία να προπονηθούν με την

Εθνική ομάδα της Πολωνίας και τον

Ομοσπονδιακό προπονητή Tomasz Py-

ciarz.

Επόμενος στόχος για τις δύο αθλή-

τριες από το Θυμάρι το G1 WORLD

TAEKWONDO TOURNAMENT της

Αθήνας, και το αντίστοιχο της Ρουμα-

νίας, τον ερχόμενο μήνα.  

Ασημένιο μετάλλιο για την Αθανασία Ροκκά,  

στο G1 WORLD TAEKWONDO TOURNAMENT
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Πρόωρη κόντρα ΠΑΟΚ - Αρη

Ο μεταξύ τους αγώνας για το πρωτάθλημα έχει οριστεί για

την 7η αγωνιστική, ωστόσο ΠΑΟΚ και Αρης δεν θα χρει-

αστεί να περιμένουν μέχρι τότε για την πρώτη τους αναμέ-

τρηση εδώ και 4 χρόνια. Η κλήρωση της ΕΠΟ για τη φάση

των ομίλων του Κυπέλλου έφερε τους δύο συμπολίτες

στον 4ο όμιλο και μάλιστα αντιπάλους στην πρεμιέρα, που

είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 25 - 27 Σεπτέμβρη.

Κατά τ' άλλα, στα μέτρα των φαβορί θεωρούνται οι υπόλοι-

ποι όμιλοι.

Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα ολοκληρωθούν σε διαδικα-

σία τριών αγωνιστικών. Στην επόμενη φάση προκρίνονται

οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

SUPER LEAGUE

Δικαίωση της ΕΠΟ για το μπαράζ

Το διαιτητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Super

League κατά της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής

της ΕΠΟ για μπαράζ του 13ου της μεγάλης κατηγορίας με

τον 2ο της Football League. Θυμίζουμε ότι η Λίγκα των

ΠΑΕ, στηριζόμενη στην προκήρυξη, ζητούσε να ισχύσει το

3+1, δηλαδή ο υποβιβασμός τριών ομάδων από το φετινό

πρωτάθλημα της Super League και η άνοδος μίας από τη

δεύτερη κατηγορία. Ωστόσο η ΕΠΟ, που είναι αρμόδια να

εγκρίνει το τελικό πλάνο, είχε αποφασίσει να υπάρξει άλλη

μία θέση να κριθεί σε αγώνα μπαράζ ανάμεσα στον 13ο της

Super League και τον 2ο της Football League για μία ακόμη

θέση. Αναμένεται συνεδρίαση του ΔΣ της Super League

προκειμένου η Λίγκα να εξετάσει πώς θα αντιδράσει.

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2019

«Εκλεισε θέση» για Κίνα η Εθνική

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ

2019 της Κίνας εξασφάλισε και μαθηματικά η Εθνική

ομάδα, μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Γεωργίας

με 86-85 για τη 2η αγωνιστική του ομίλου της στη β' φάση

των προκριματικών. Η Ελλάδα διατήρησε το αήττητό της,

φτάνοντας τις 8 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην α' και τη

β' φάση και τελειώνοντας ουσιαστικά με το «καλημέρα» της

β' φάσης την υπόθεση πρόκριση.

Για να φτάσει στη νίκη απέναντι στην αξιόμαχη Γεωργία του

Ηλία Ζούρου, η ελληνική ομάδα χρειάστηκε να κάνει δύο

σπουδαίες ανατροπές: Μία από το -17 στα μισά του β' μέ-

ρους και άλλη μία μόλις 88 δεύτερα πριν τη λήξη, όταν βρέ-

θηκε στο -6. Η νίκη ήρθε με καλάθι του Κώστα

Παπανικολάου σε «νεκρό χρόνο», μετά από ασίστ του πρω-

ταγωνιστή της Εθνικής και όλου του αγώνα, Νικ Καλάθη.

Η διαφορά υπέρ της Εθνικής αρχικά διευρύνθηκε στην τε-

λευταία περίοδο (70-76), ωστόσο ορισμένα καθοριστικά

λάθη, σε συνδυασμό με την τεχνική ποινή που χρεώθηκε ο

ελληνικός πάγκος, έδωσαν ξανά ώθηση στους γηπεδού-

χους, που με επιμέρους 15-3 ήρθαν «αγκαλιά» με τη νίκη

δύο λεπτά πριν το τέλος (85-79). Η ψυχραιμία όμως των

Ελλήνων διεθνών, η πίεση στην άμυνα και οι σωστές επι-

λογές στην επίθεση έφεραν την ανατροπή και τη μεγάλη

επιτυχία για την Εθνική.

ΓΕΩΡΓΙΑ: Τσιντάντζε 7, Σερμαντίνι 11, Σανάτζε 8 (1), Πα-

τσάτσια, Μπερισβίλι, Μποκολισβίλι 2 (1), Τζάνινγκ 17 (4),

Σενγκέλια 22, Μπιτάτζε 17.

ΕΛΛΑΔΑ: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης 3 (1), Καλάθης 31 (7),

Σλούκας 14 (1), Μαργαρίτης 5 (1), Παπαγιάννης 4, Παπανι-

κολάου 15 (3), Παπαπέτρου 9 (1), Βασιλόπουλος, Αντετο-

κούνμπο 5, Μήτογλου.

ΑΓΙΑΞ - ΑΕΚ 3-0

Πλήρωσε τις αδυναμίες της

Ο Αγιαξ στο Αμστερνταμ ήταν αυτός που έβαλε τέλος στο

ευρωπαϊκό αήττητο σερί της ΑΕΚ (14/14), επικρατώντας με

3-0 για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου στο Champions

League. Παράλληλα, συνεχίστηκε η δυσμενής παράδοση

για την «Ενωση», που δεν έχει φύγει ποτέ με τη νίκη από

την Ολλανδία. Συνολικά η επιστροφή της ΑΕΚ στους ομί-

λους της πρώτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διορ-

γάνωσης μετά από 12 χρόνια ήταν κατώτερη των

περιστάσεων. Η ελληνική ομάδα, πληρώνοντας τις τις βα-

σικές απουσίες (Λιβάγια, Λόπεζ, Μπακασέτας) και τις αγω-

νιστικές της αδυναμίες, κατέρρευσε στο δεύτερο 45λεπτο,

όταν και δέχτηκε και τα τρία γκολ.

Η «Ενωση» στάθηκε όρθια στο πρώτο μέρος και παρά τη

συντριπτική υπεροχή των γηπεδούχων στην κατοχή της

μπάλας (68% έναντι 32% στα πρώτα 45') δεν τους επέ-

τρεψε να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για γκολ. 

Στους αγώνες της Πέμπτης 20/9, για την 1η αγωνι-

στική των ομίλων του Europa League, ο ΠΑΟΚ έχασε

από την Τσέλσι 1-0 στην Τούμπα, ενώ ο Ολυμπιακός

ήρθε ισόπαλος 0-0 με τη Ρεάλ Μπέτις στο «Γ. Καραϊ-

σκάκης

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αποκλεισμένοι από το αντικείμενο που σπούδασαν συνεχί-

ζουν να βρίσκονται οι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστήμης,

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθή-

νας (ΣΕΦΑΑ) με δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου, αφού

το υπάρχον καθεστώς ορίζει ως βασική προϋπόθεση για ερ-

γασία σε κάθε ομάδα (ακόμα και στις ακαδημίες μικρότερων

κατηγοριών) μόνο την απόκτηση διπλώματος από τα σεμι-

νάρια προπονητικής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-

σπονδίας (ΕΠΟ)! Σεμινάρια στα οποία η συμμετοχή απαιτεί

και αντίστοιχο κόστος για όσους θέλουν να τα παρακολου-

θήσουν, με διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Η διαδικασία

αυτή, μάλιστα, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις - π.χ. ενα-

σχόληση με τις μικρές ηλικίες - εγείρει μια σειρά σημαντι-

κών ερωτημάτων για το κατά πόσο μπορούν τα ολιγοήμερα

σεμινάρια να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνει

σωστή δουλειά).

«Μας αποκλείουν οι λογικές του κέρδους»
― Ποιες συνθήκες επέβαλαν τη δημιουργία σωματείου

Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης;

― Ο απόλυτος αποκλεισμός των προπονητών πανεπιστημια-

κής εκπαίδευσης από τον φυσικό μας χώρο, που είναι τα γή-

πεδα και οι πάγκοι των ομάδων, μας οδήγησε στη δημιουργία

της ΠΕΠΠΠΕ, ομολογουμένως με αρκετή αργοπορία: Μέχρι

τώρα υπήρχαν μεμονωμένες προσπάθειες και αδυναμία ορ-

γάνωσης του κλάδου μας, αφενός υπό το πρίσμα της καθη-

μερινής προσπάθειας για την επιβίωση των καθηγητών

Φυσικής Αγωγής και αφετέρου διότι η ΕΠΟ δημιούργησε τε-

χνηέντως - και με την ανοχή της πολιτείας - την εικόνα του

παντοδύναμου φορέα, που κανείς και τίποτα δεν την αγγίζει,

με αποτέλεσμα να υπάρχει απογοήτευση από όλους.

Η ΠΕΠΠΠΕ δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 4 μήνες, ως απο-

τέλεσμα της επιμονής ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορούν

να αλλάξουν την άδικη και απαράδεκτη κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, οι συνθήκες

που ωρίμασαν, οι άνθρωποι που ενώθηκαν, το δίκαιο των αιτη-

μάτων μας και η ανάγκη για επιβίωση, είναι οι λόγοι που σή-

μερα η ΠΕΠΠΠΕ υπάρχει και δίνει τον αγώνα της.

-- Πώς έχει σήμερα η κατάσταση στο χώρο των προπονητών

του ποδοσφαίρου όσον αφορά τους απόφοιτους των ΣΕΦΑΑ;

-- Με δυο λέξεις, «δεν υπάρχουμε». Αυτήν τη στιγμή, για

να κάτσει κάποιος ως προπονητής στον πάγκο μιας ομάδας,

ακόμα και στην πιο χαμηλή κατηγορία του ερασιτεχνικού

ποδοσφαίρου, θα πρέπει να έχει περάσει από σεμιναριακού

τύπου «σχολές» που διοργανώνει η ΕΠΟ, ενώ το «iso» που

έχει η ΕΠΟ δεν αναφέρει πουθενά ότι μπορεί να δημιουρ-

γήσει σχολή για οτιδήποτε. Φυσικά, το κόστος συμμετοχής

σε αυτές τις «σχολές» είναι ιδιαίτερα υψηλό, και μάλιστα

αυξάνεται με τη διαβάθμιση των διπλωμάτων και μπορεί να

φτάσει μέχρι και τις 8.000 ευρώ μόνο για τα παράβολα,

χωρίς να υπολογίζεται το κόστος μετακινήσεων και διαμο-

νής, αφού τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε διάφορες

πόλεις στην ελληνική επικράτεια. Ας σημειωθεί εδώ ότι στη

Γερμανία, με υψηλότερο οικονομικό επίπεδο, το κόστος

απόκτησης άδειας προπονητικής «UEFA A» είναι μόνο 175

€, όταν εδώ για το αντίστοιχο δίπλωμα είναι 1.500 €.

Ουσιαστικά η όλη κατάσταση μας αναγκάζει, προκειμένου

να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ολα αυτά ενώ υπάρχει

νόμος του κράτους που δηλώνει ρητά ότι οι απόφοιτοι των

ΣΕΦΑΑ είναι νόμιμοι προπονητές και, με την άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος που η ΓΓΑ εκδίδει στους απόφοιτους με

ειδικότητα το ποδόσφαιρο από την ανώτατη εκπαιδευτική

βαθμίδα, επιτρέπει να είναι προπονητές σε ομάδες όλων των

κατηγοριών του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

-- Για ποιους λόγους, πιστεύετε, συνεχίζει η ΕΠΟ να επι-

βάλλει αποκλεισμό στους απόφοιτους των ΣΕΦΑΑ;

-- Μα πολύ απλά για το κέρδος, για το χρήμα. Για παρά-

δειγμα, οι πρώτες «σχολές» - σεμινάρια ξεκίνησαν με χα-

μηλότερο δίπλωμα το «UEFA B» και ανώτερο το «UEFA

Pro», και αφού είδαν ότι υπήρχε ζήτηση, δημιούργησαν και

«σχολή» «UEFA C», που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα.

Είναι ένα δίπλωμα που αφορά τις ευαίσθητες ηλικίες των

ακαδημιών ποδοσφαίρου, και για τη συμμετοχή στη

«σχολή» απαιτείται μόνο απολυτήριο Γυμνασίου, και χωρίς

να περιλαμβάνει, στα πρώτα σεμινάρια, ούτε 1 ώρα παιδα-

γωγική στη διδακτική της ύλη. Μπορείτε να το αντιλη-

φθείτε, δίνουν μια πιστοποίηση σε κάποιον για να προπονεί

παιδιά χωρίς να τον εκπαιδεύουν πώς να φερθεί στα παιδιά! 

;Τελικά  κ. Υφυπουργέ Αθλητισμού, οι απόφοιτοι της

Πανεπιστημιακής Σχολής Αθλητισμού, έχουν ή δεν

έχουν δικαίωμα να ασκήσουν την ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΚΗ

ανάλογα με το Άθλημα στο οποίο ειδικευτήκαν;;; Το

ρόλο  της ΕΠΟ ποιος Νόμος τον υποστηρίζει;; Πότε

άραγε θα σοβαρευτούμε σ’ αυτόν τον πολύπαθο, χώρο

του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ;;;; 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

«Μας βάζουν να πληρώσουμε γι’ αυτά που σπουδάσαμε»!!




